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Avontuurlijk tuinieren  

Breng leven in je tuin!  
 
 

In april verschijnt ‘Avontuurlijk 
tuinieren’, een basisboek voor iedereen 
die meer natuur en leven in de tuin wil, 
vol inspiratie en tips. Minder tegels, 
meer groen, meer insecten, meer 
dieren, meer kleur en meer nuttige 
planten. Hoe pak je dat aan? En een 
beetje onderhoudsvrij? Dit boek laat je 
verliefd worden je eigen tuin en alles 
wat er leeft. Resultaat: blije mensen, 
happy natuur, grotere biodiversiteit. 
En… als iedereen z’n tuin natuurlijker 
inricht, hebben we er een heel 
natuurgebied in Nederland bij! 
 
Naar het inkijkexemplaar >> 

  

Iedereen kan avontuurlijk tuinieren … breng leven in je tuin! 
 
Ga mee op ontdekkingstocht en zie hoe je van je tuin een gastvrije plek maakt voor dieren, vogels, 
insecten, bloemen en planten. En: voor jezelf! Proef, pluk, ruik, voel en ervaar de kracht van de natuur in 
je eigen tuin, in alle seizoenen. Zie wat er leeft en hoe alles met elkaar is verbonden. 

Met dit praktische inspiratieboek nemen de tuinavonturiers Nienke Plantinga en Katja Staring de lezer 
mee op avontuur. Ze tonen de wonderen en mogelijkheden in je eigen tuin met inspirerende fotografie, 
tips, trucs en recepten. Zo wordt je eigen lapje grond jouw favoriete plek. 

Het boek bevat uitleg over de ideale opbouw van een levendige tuin en een stappenplan voor je eigen 
tuin. Ook is een to-do-kalender opgenomen. De auteurs hebben meer dan 20 verschillende experts 
geïnterviewd, massa’s plantenlijstjes en ook een lijst opgenomen met tuinen in binnen- en buitenland 
waar ze hun inspiratie opdeden. 
 

   

 
De auteurs over hun boek: 

“Dit boek past helemaal in deze tijd, waarin mensen zélf willen bijdragen aan meer natuur, meer insecten, 
vogels, een beter leefklimaat en duurzame oplossingen. Onderwerpen die wekelijks in het nieuws zijn, en 
die tot zorgen stemmen. Met ‘Avontuurlijk Tuinieren’ kun je eigenhandig echt wat positiefs bijdragen, door 
simpelweg op een natuurlijkere manier te tuinieren. Minder tegels, minder bestrijden, meer groen. Laat je 
inspireren door de praktische voorbeelden uit ons boek. Pik er een paar dingen uit, en je bent al goed 
bezig!” 

https://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/tuinieren,%20voeding%20en%20gezondheid/0/176998


 
 

 

Nienke Plantinga is tuin- en landschapsontwerper die van persoonlijke wensen 
levende tuinen maakt onder @MagnoliaTuinontwerp. 
 
Katja Staring is publicist, buitenmens en groene Instagrammer onder de naam 
@DailyGreenspiration. 
 
Kijk ook op avontuurlijktuinieren.nl voor de speciale blogserie ‘De saaie tuin van’ 
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Auteurs:  Nienke Plantinga, Katja Staring 
Uitgever: KNNV Uitgeverij  
Uitvoering: integraalband, full colour, 224 pagina’s 
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Dit boek is vanaf april 2019 verkrijgbaar in de boekhandel  en via www.knnvuitgeverij.nl  >> 
 
Trefwoorden: natuur, tuinieren, duurzaamheid, biodiversiteit, natuurbeleving, natuurtuin, natuurlijk 
tuinieren, natuurvriendelijk tuinieren, diervriendelijk tuinieren, tuinboeken, tuinvogels,  tuindieren 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Groen & Gezond: nieuwe natuur- & tuinboeken die in het voorjaar 2019 verschijnen >>  
 
Meer over de inhoud, voor artikelen, interviews e.d. 
Graag contact opnemen met Nienke Plantinga (auteur), T 06-41128873, of Katja Staring (auteur), T 06-
29574373, info@avontuurlijktuinieren.nl 
 
Recensie-exemplaren 
Op aanvraag verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij, t.a.v. Kathrin Ohrmann, T 030 - 233 35 44 (algemeen), 
e-mail: promotie@knnvuitgeverij.nl 
 
U ontvangt dit persbericht als relatie van de KNNV Uitgeverij. Wilt u zich afmelden van de mailinglist stuur dan een 

bericht naar promotie@knnvuitgeverij.nl 
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