
 
 
 
 
 
 

Materiaalsuggesties voor deelnemers “Een levende tuin 
maak jezelf” 

 
Algemeen: 
Boek avontuurlijk tuinieren, https://knnvuitgeverij.nl/artikel/avontuurlijk-tuinieren-1.html 
 (€24,95) (KNNV Uitgeverij)  
Met dit praktische inspiratieboek nemen tuinavonturiers Nienke Plantinga en Katja Staring je 
mee op avontuur. Ze tonen je de wonderen en mogelijkheden in jouw eigen tuin met 
inspirerende fotografie en tips en trucs. Zo wordt je eigen lapje grond jouw favoriete plek, waar 
ook de natuur blij van wordt. 
€24,95  
 
Boek Maak je eigen jungle, https://knnvuitgeverij.nl/artikel/maak-je-eigen-jungle.html (€24,95) 
(KNNV Uitgeverij) 
Van de makers van “Avontuurlijk tuinieren” verschijnt eind april 2020 het boek Maak je eigen 
jungle - Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je van je tuin een geweldige, gastvrije plek 
maakt voor alle dieren samen. Nu te reserveren. Dit boek wordt ook gebruikt bij de vernieuwde 
IVN cursus Tuinreservaten.  
 

Boek Hoe help ik de dieren in mijn tuin, https://knnvuitgeverij.nl/artikel/hoe-help-ik-de-
dieren-in-mijn-tuin.html (€21,95) (KNNV Uitgeverij)  

Inspirerende ideeën om het dierenleven in de tuin te verrijken. Helen Bostock & Sophie Collins 
laten in dit boek meer dan honderd duurzame ideeën zien om het dierenleven in je tuin te 
verrijken. Een inspirerend boek voor iedereen die natuurvriendelijk wil tuinieren. Met o.a. 
eenvoudige, betaalbare doe het zelf projecten.  
 
Boek Een kleine eetbare tuin, https://knnvuitgeverij.nl/artikel/een-kleine-eetbare-tuin-3.html 
(€22,95) (KNNV Uitgeverij) 
ontwerpen voor tuin, balkon en terras van 6 tot 66 m2. 
 
Groei & Bloei Tijdschrift Specials 
Special  Budget tuin + De Makkelijke Tuin €15,00  
Special "Kleine Tuinen" € 8,95 
 
Minigids wilde dieren in de tuin, https://knnvuitgeverij.nl/artikel/minigids-wilde-dieren-in-de-
tuin-1.html (KNNV Uitgeverij) 
Deze herkenningskaart beschrijft 150 bekende tuindieren en hun leefomgeving: vogels, 
vlinders, bijen, waterbeestjes, amfibieën, libellen, bodemdieren en zoogdieren. Inclusief tips 
voor een diervriendelijke tuininrichting en beplanting. 
 
Zoekkaarten 

• IVN zoekkaarten voor kinderen: De Wilde Stad en Beestjes op Bloemen (€0,85) 

• Natuurwijzer Tuin Zoekkaart met meer dan 150 illustraties (6,95€) KNNV uitgeverij 
 
Over vlinders: 
Landleven Special Vlinders (7,95). In deze special lees je hoe je je tuin kunt inrichten tot 
een echt vlinderparadijs en vergroot je je vlinderkennis met de herkenningskaart. Te 
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bestellen bij de Vlinderstichting: https://www.vlinderstichting.nl/service-en-
vragen/vlinderwinkel/producten/product/?prod=150 

Een tuin voor bijen en vlinders (17,50). Albert Vliegenthart heeft een heel leuk boek 
geschreven vol tips en inspiratie om zelf in je tuin bijen en vlinders te helpen. Belangrijk is dat 
je tuin multifunctioneel is en dat je vooral zelf ook erin moet kunnen genieten. O.a. verkrijgbaar 
via de Vlinderstichting: https://www.vlinderstichting.nl/service-en-
vragen/vlinderwinkel/producten/product/?prod=128 

Via diezelfde Vlinderstichting kun je voor 4,95 een boekje bestellen: Tuinieren voor 
vlinders met praktische tips voor het inrichten van je tuin voor vlinders. 
https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/vlinderwinkel/producten/product/?prod=72 

Digitaal is dit boekje gratis aan te vragen via: 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderboekje 

Vogels:  
Vogels dichterbij, het magazine voor de echte vogelliefhebber! 
Houdt u ook van vogels en natuur? Bestel dan gratis het magazine Vogels dichterbij van 
Vogelbescherming Nederland met tuinadvies en voedertips. Te bestellen via:  
https://www.vogelbescherming.nl/magazine-vogels-dichterbij 
 
Handboek voor de watervriendelijke tuin. Via onderstaande link kun je een handboek 
downloaden voor concrete maatregelen die bijdragen aan een watervriendelijke en 
hittebestendige tuin. Het bevat 19 infobladen met tips met uitgebreide uitleg om de 
maatregelen uit te voeren. Vb.: werken aan een gezonde bodem, plant een heg.  
https://www.tuinbranche.nl/nieuwsberichten/handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin 
 
Disclaimer 
Prijzen zijn ter indicatie en exclusief eventuele verzendkosten. Over beschikbaarheid kan 
geen garantie worden gegeven.  
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