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Mijn 1000 soortentuin

In tuinen leven veel meer soorten dieren en planten dan je denkt. Luc Hoogenstein, bioloog en tot
voor kort boswachter van het Naardermeer, ging de uitdaging aan om binnen een jaar 1000 soorten
in zijn tuin waar te nemen. Het resultaat was overweldigend: hij vond in zijn gewone stadstuin meer
dan 1500 soorten! Hoe? In Mijn 1000 soortentuin beschrijft hij alles dat je nodig hebt om te beginnen
(van boeken en websites tot loepjes, mobiele telefoon en apps) en geeft hij tips-and-tricks om onder
andere planten, vogels, libellen, vlinders en nachtvlinders, bodemdieren, korstmossen, mossen en
zoogdieren te vinden én om ze in de tuin te krijgen. Je kunt de tuin bijvoorbeeld aantrekkelijk maken
door voedersituaties te creëren, libellen lokken door ze een uitkijkpunt te bieden en bodemdieren
vinden door een tegel of houten plank op de aarde tussen de planten te leggen en na een paar
dagen te kijken wat eronder zit. Dit alles doorspekt hij met humorvolle anekdotes: over ambtenaren
op zoek naar dat enorme natuurgebied, natuurkenners die vanuit het hele land komen om die ene
zeldzame soort in zijn tuin te zoeken, duizenden stippelmotten die zijn huis bedekken en nog veel
meer. 

Luc Hoogenstein is een bekende bioloog, prijswinnend natuurfotograaf en heeft veel publicaties op
zijn naam staan.

Verkrijgbaar bij
Uitgeverij Noordboek, uw boekhandel of scan de QR-code.

Luc Hoogenstein | Mijn 1000 soortentuin. Vind alles wat in je tuin vliegt, kruipt, loopt, zwemt en groeit
  Verschijnt januari 2023 bij uitgeverij Noordboek | ISBN 9789056159542 | 208 pagina's | € 24,90

Noordboek | Hellingbaas 1 , 8401 JH Gorredijk | +31 (0)513 490 319 | info@noordboek.nl | www.noordboek.nl

Uitgeverij Noordboek 

https://noordboek.nl/boek/mijn-1000-soortentuin/
https://noordboek.nl/boek/mijn-1000-soortentuin/
mailto:info@bornmeer.nl
https://noordboek.nl/


02

Foto's Luc Hoogenstein 
Illustraties Jasper de Ruiter 


