
In du vierde en laatste anikel in de reeks gesprekken met Prof Westhoff willen we een aantal aspecten van aanleg, inrichting
 
en beheer van natuurrijke tuinen aan bod taten komen. Prof Westhoff is bi) meerdere tuinprojecten betrokken (geweest); hi)
 
heeft de ontwikkeling gevolgd van vele tuinen in binnen- en buitenland. Zijn kijk op tuinen wordt o.a. gevoed vanuit het Boed

dhismeen zijn buitengewoon rijke ervaring met natuurbehoud en natuurbeheer.
 
De samenstelling van flora enjauna en de verspreiding ervan is aan dynamiek onderhevig. De Natuur is in voortdurende ver

andering: milieufactoren wijzigen zich, er vindt successie en concurreniie plaats, planten gaan 'wandelen'. Waarom worden
 
deze natuurlijke processen in tuinen zo weinig geaccepteerd en positief gewaardeerd? Waarom hebben veel tuiniers zo'n
 
weerzin tegen 'de natuurz'n gang laten gaan'; waarom willen ze bepaalde streefbeelden in de tuin als museumstukken koeste

ren? Kan 'niets doen' een beheermaatregel zijn? Tasten natuurlijke processen de gemoedsrust aan? Is het genieten van en
 
zich interesseren voor ecologische processen voor velen te abstract. te weinig reeel, omdat die zich in de (lange) tijd ajspe
len? .
 
Een tuin aanleggen. inrichien en beheren betekent de omgeving op die plaatsdienstbaar rnaken aan eigen belang, de natuur
 
manipuleren naar eigen ideeen, voor de mens nuuige en charismatische soorten bevoordelen en andere discrimineren. soms
 
tot de dood er op volgt.
 
Kan een "Tuin voor de Natuur" bestaan. waar de mens als participerende gast aanwezig is ? OJ is dit een irreeel romantisch
 
idee en zal door verwildering de tuin ophouden te bestaan? De gesprekken met Prof Westhoff kunnen wellicht in deze ge

compliceerde problemen helderheidverschaffen.
 

Gesprekken met Prof. Dr. Victor Westhoff 
Deel 4: De mens is deel van de Natuur. De invloed van de mens in en op de overige natuur 
is in principe een factor die te vergelijken is met de invloeden van klimaat en bodem. 

Ben 1. Veld 

Haiku 

groen kleed van winde, 

blank enkele kelken, 

zoveel blad 

voor zo weinig bloemen ! 

Victor Westhoff 

- Zou voor veel mensen de tuin een 
substituut voor Natu ur zijn, de Natuur 
die te ver weg is ? De natuur in de tuin 
is niet eng, niet onoveructuelijk, bevat 
geen gevaarlijke beesten. Je kunt er 
niet verdwalen, je kunt het gevoel heb
ben dat je de natuur beheersi. zelfs dat 
ie je eigen omgeving schept. 

"De tuin is geen substituut voor de 
Natuur, de tuin ISnatuur. Het probl eem 
is hoe je Natuur defmieert. Van Dale 
geeft elf be tekenissen van het woord 
Natuur en de twee die ik gebruik in de 
context van ons onderwerp staan er 
geen van beide bij . 
1. De do or on s waameembare 
kosmische werkelijkheid, voor 
zover buiten men selijk toedoen 
on tstaan. 

Er is ook buitenaardse natuur. Het 
moet waarneembaar zijn. Is het Diet 
waarneembaar dan is het niet natuur 
maar bovennatuur. 
2 . Natuur is de door ons wa ar
neembare kosmische werkelijk
heid die ook ten dele door toe
doen van de mens ontstaan is. 
In het dagelijks spraakgebru ik bedoe
len we met natuur niet zozeer da tgene 
wat buiten toedoen van de mens ont
staan is, maar het landschap en de le
vende wezens die we om ons heen 
zien; daar valt de tuin onde r. Tuin is 
natuur. Dus kan de tuin gee n substituut 
zijn voor de Natuur. Natuur buiten de 
menselijke invloed is op aarde nau
weljks nog te vinden. Zelfs de pingums 
in Antarctica hebben DDT in hun vet!" 
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- Zouden we niet een oergevoel heb
ben van wat Natuur is. in de lin van 
lung, een archetype dat in ons ligt. 
Vandaar altijd weer het verlangen 
naar het paradijs, liet Arcadie, dat we 
in de tuin hopen terug te vinden? 

"Zeker, maar dat is bij heel veel men
sen geperverteerd tot angst, angst voor 
wat wild is. Rudy Kousbroek, toch een 
integer intellectueel, schreef eens: "Na
tuur boezemt mij afkeer in". Daar be
doelde hij de wilde, ongetemde natuur 
mee. Natuur is pas mooi als zij getemd 
is. Hetzelfde vind je bij Tolkien in 
"The Lord of the rings". Uit zijn werk 
blijkt afkeer van de wilde natuur, Als 
de verwildering steeds verder toeslaat 
is het niet mooi meer. Natuur is pas 
mooi als zij veredeld is. 
Het Engelse woord voor natuurschoon, 
"amenity", betekent letterlijk "liefelijk
heid, aanminnigheid"; voor de grootse 
woeste natuur - Himalaya, Victoria 
Falls, Ilsland, het tropisch regenwoud, 
Antarctis - heeft de Engelse taal niet 
eens een woord ." 

- Waar zou de behoefte aan tuinieren 
vandaan komen? 

"Waarom doet de mens iets? Dieren 
handelen uit zelthandhaving of tel' 
handhaving van de soort - maar de 
mens heeft meer behoeften en wensen. 
Die heeft hij vermoedelijk altijd gehad, 
getuige de prehistorische rotstekenin
gen. De mens kan uitbeelden, hij 
schept datgene dat wij 'cultuur' noe
men . De mens heeft zich altijd tot plan
ten aangetrokken gevoeld, zowel bij 
net verzamelen en produceren van 
planten, als ook om er plezier aan te 
beleven , vanwege het esthetisch genoe
gen. Omdat planten mooi zijn en je er 
mee om wilt gaan. 
Het esthetische doel vind ik het hoofd
doel van wat je tuinieren noemt. Daar 
komt bij dat het aan een behoefte vol
doet om te 'heersen' over planten, ter
wijl die toch onberekenbaar zijn . Je 
kunt dat vergelijken met het gedrag 
van een kat als huisdier. In tegenstel
ling tot een hond spreidt een kat duide
lijker haar eigen wil ten LOon, gaat haar 
eigen weg . Dat geldt ook voor planten. 
AJs je planten bege-leidt moet je er re
kening mee houden. dat ze hun eigen 
weg gaan, dar ze zich onverwacht gaan 
uitbreiden (en dat je ze dan weer moet 
gaan inperken), dat ze dood kunnen 

Bosvijver in Limburg 

gaan (en je ze moetstimuleren). 
Die bezigheden in de tuin zijn niet al
leen esthetisch van aard , maar ze ko
men ten dele ook voort uit de wil om 
iets tot stand te brengen. Dat is het ere
atieve element van tuinieren . Creeren, 
scheppen, is een menselijke wilseigen
schap. 
Tuinieren vind ik een van de alleredel
ste bezigheden. Dat je met levende we
zens omgaat kan niet aileen visucle (en 
inteUectuele!) bevrediging geven maar 
ook de voldoening van het voelen, rui
ken, proeven en horen! " 

- Over welke kennis dient iemand die 
een tuin met wilde planien gaat aan
leggen minimaal te beschikken? 

"Belangstelling lijkt mij even belang
rijk als kennis. Je moet de soorten ken
nen en het boek van Londo ("Tuin vol 
wilde planten") raadplegen om te we
ten hoe je het met kans van slagen kunt 
aanpakken. Londo geeft daarvoor heel 
veel praktiscbe aanwijzingen . Athan
kelijk van wat je wilt is het boek "De 
Wilde Tuin" (door Johan Wullaert) ook 
goed bruikbaar. Belangrijke informatie 
biedt ook de "Oecologische Flora" van 

Jato: V. Westhoff 

EJ. Weeda (5 delen). 
Gegevens over de milieuvoorwaarden 
en het beheer van de Nederlandse plan
tengemeenschappen zullen binnenkort 
te vinden zijn in de delen 2 tim 5 van 
"De Vegetatie van Nederland" (red. 
J.HJ. Schaminee, A.H.F. Stortelder en 
V. Westhoff), die achtereenvolgens 
van 1995-1999 zullen verschijnen." 

- Hoe karakteriseert U een plantenso
ciologische tuin? 

"De term stamt uit het verleden. Met 
Londo gebruiken we nu lievcr het bete
re woord "natuurtuin" . 
In een natuurtuin worden bepaalde ve
getatietypen in stand gehouden, zonder 
dat je soorten als zodanig wilt bescher
men. Je past beheermaatregelen toe om 
die vegetatietypen in stand te houden. 
Net als bij inwendig natuurbeheer, bij
voorbeeld door te maaien. Of je nu hei
de, hooiland, weiland (veel mensen 
denken dat een hooiland ook een soort 
van weiland is), bos, hakhoutperceel, 
vijver of rietland beheert. je moet er al
tijd bewust mee omgaan. 
De bekendste plantensociologische 
tuin was die in Hannover. Die is des-
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Victor Westhoff over zaadbrontuinen: 

"Mijn meermalen geopperde idee is clatje ook natuurreservaten en na
tuurontwikkelingsgebieden kunt verrijken door de mogelijkbeid van dis
seminatie (de actieve of passieve verbreiding van diasporen) te vergro
ten. Ik doel op zg. zaadbrontuinen. Dat zijn tuinen die opzettelijk met dit 
doel worden aangelegd. De oppervlakte kan klein zijn. Plant daardie 
soorten aan waarvan je zou kunnen verwachten clatdie zieh zouden kun
nen gaan vestigen in de omringende natuurgebieden. Je vervalst de flora 
niet, je maakt alleen de leans op vestiging groter. 
De benodigde oppervlakte van zo'n zaadbrontuin is planologisch te ver
waarlozen. Je hoeft er geen grond voor te kopen. Natuurmonumenten en 
de Provineiale Landsebappen bezitten heel veel kleine stukjes die ge
sehikt zouden zijn. Maar er is medewerking voor nodig, men moet er 
voor voelen. Zo'n tuin vereist natuurlijk wel beheer. Een stuk of twintig 
van die zaadbrontuinen in Nederland, clatzou al beel wat zijn. Ook hoe
ken van bestaande heemtuinen kunnen als zodanig dienst doen. Niet alle 
soorten zijn ermee gediend, vooral de soorten die door de wind ver
spreid worden. Hoe kleiner de afstand, hoe effeetiever de verspreiding." 

tijds door Prof. Tuxen aangelegd. Na 
de dood van Tiixen had men er geen 
geld meer voor over, men verwaar
loosde bet bebeer en de tuin ging te 
gronde. De tuinen van Landwehr in 
Amstelveen, hoe mooi ook, zijn wilde
plantentuinen . Het zijn tuinen waarin 
zo groot mogelijke populaties van be
paalde soorten een natuurbeeld te zien 
geven. Praehtig en heel instructief, 
maar je mag het geen plantensociologi
sche tuin noemen." 

- Tuinieren met wilde planten, maar 
wat is inheems ? 

"De letterlijke betekenis is: een soort 
die van nature in een bepaald land, bij
voorbeeld Nederland voorkomt, We 
moeten ons hierbij weI realiseren clat 
staatkundige en ecologische grenzen 
niet altijd samenvallen en clat samen
stelling en verspreiding van de flora 
niet constant zijn. De aanduiding in
heems is dus niet absoluut en defini
tief. De vraag is nu: wat is 'van na
ture'? We bedoelen hiermee dat de 
soort hier sinds de ijstijd spontaan ge
komen is. Soorten die hier altijd al ge
weest zijn bestaan eigenlijk niet. Dus: 
een inheemse soort is een soort die 
zonder toedoen van de mens hier is ge
komen. 
Daamaast bestaat de categorie van de 
archeofyten. Dat zijn soorten die in de 
prehistorische tijd door de mens zijn 
ingevoerd. Dat weten we clankzij de 
palynologie, de pollenanalyse . Zo kun

nen we nagaan dat klaprozen en koren
bloemen tegelijk met granen in Neder
land zijn verschenen . Dat kun je uit het 
pollenspectrum uit de prehistorische 
tijd aflezen. Die komen uit Klein-Azie. 
Of je archeofyten inheems wilt noe
men is een kwestie van smaak. In het 
algemeen doet men clat wel, 
De volgende categoric is die van de 
neofyten. Dat zijn soorten die door de 
mens in historische tijd zijn ingevoerd. 
Daarvan kun je dikwijls nagaan wan
neer dat gebeurd is. Een bekend voor
beeld is kalmoes, die hier in de 17de 
eeuw is ingeburgerd. Die oude cultuur
plant is van Zuidoostaziatische oor
sprong. Het niet oorspronkelijk hier 
voorkomen blijkt uit het feit dat kal
moes hier nooit rijpe vruchten zet. In 
dit klirnaat gaat clat niet. Een ander 
voorbeeld is de waterpest, die in de vo
rige eeuw uit Amerika is ingevoerd. 
Het waren alleen de mannelijke plan
ten van deze tweehuizige soort. Dus 
waterpest kan zicb hier aileen vegeta
tief voortplanten. Het is een kloon. Dat 
is vermoedelijk ook de reden waarom 
de soort weer zo is achteruit gegaan. 
Of je neofyten ook inheems wilt noe
men is ook een kwestie van smaak. De 
officiele lijst van Nederlandse planten 
rekent ze er wel bij. Ze hebben dus een 
nummer. 
De volgende categorie bestaat uit 
soorten die hier bewust gebraeht zijn 
en kunnen verwilderen, die hier dus 
niet eeht wild voorkomen. Die rekenen 

we niet tot de inheemse flora. Een 
voorbeeld: vroeger gingen de floristen 
elk jaar op exeursie naar een bepaalde 
streek om de flora te inventariseren. Zo 
maakte ik een exeursie mee naar de 
omgeving van Coevorden . Nu is de 
omgeving van Coevorden een van de 
armste gebieden van Nederland . Er 
waren geen bomen te zien, Tot we in 
Ccevorden zelf op een zandige plaats 
kwamen waar we een bosje aantroffen . 
We claehten hal een bosje! Daar zullen 
wel wilde planten voorkomen. En wat 
stond er onder bet bosje? AIleen maar 
aarclappelplanten! Kijk, dat was een 
verwilderde SOOrl . 

Er is nog een categorie: de adventie
Yen. Dat zijn planten die wel door toe
doen van de mens, maar niet opzette
lijk hier naar toe zijn gekomen. Meest
al met graan of meel, per ongeluk met 
transportmiddelen meegekomen. In de 
flora van Heimans, Heinsius en Thijsse 
werden ze vroeger pothoofdplanten ge
noemd omclat ze van het Pothoofd bij 
Deventer bet eerst bekend waren. De 
term is uit de tijd. De meeste adventie 
yen houden geen stand. Wij spreken 
weI van inburgeren of naturaliseren 
wanneer de SOOrl zieh bier blijvend 
vestigt en zieh blijft voortplanten. Ad
ventieven doen clat in het algemeen 
niet. Die verdwijnen na een zekere tijd 
weer. Een extreem voorbeeld vormen 
de dadelpalmen , die op opgespoten ter
reinen bij Amsterdam groeien, maar 
nooit boger dan 10 em worden. Maar 
soms is de grens moeilijk te trekken. 
Een adventief kan soms na enige tijd 
toeh blijken in te burgeren. Voorbeel
den van neofyten die als adventieven 
begonnen zijn tref je aan langs de grote 
rivieren: de asters en Soliclago gigantea 
(late guldenroede) uit Amerika. Die 
kun je al of niet tot de inheemse flora 
rekenen. Of je een plant inheems 
noemt hangt dus van je opvattingen, je 
criteria af." 

Net als in natuurreservaten doet 
zicn in de natuurrijke tuin hei pro
bleem van het beheer voor. Houdt de 
tuin op tuin te zijn als we de natuur
lijke ontwikkeling , de successie, haar 
gang Laten gaan? Is het accepteren 
van successie en concurrentie als na
tuurlijke verschijnselen in een (na
tuur-ituin strijdig mel het tuinieren 
met wildeplanien? 
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"Er is maar een weg die de natuur dan 
op kan: bos vorrnen . Want bos is de 
natuurlijke climax in ons klimaat, voor 
zover geen dynamische factoren, zoals 
inbreuk van de zee en rivierrneande
ring dat kunnen tegenhouden. Die tuin 
wordt dus een bos. Dat kan men wil
len, maar wat houdt het begrip tuin dan 
nog in? Een tuin is hoe dan ook een 
terrein, waar bepaalde soorten of le
vensgemeenschappen worden aange
bracht met de bedoeling ze daar te heb
ben en te houden. Als iemand zegt: het 
kan me niet schelen wat er staat, laat 
het maar bos worden, dan vind ik dat 
geen tuin. In een natuurtuin, in de zin 
van Londo, zul je bepaalde landschaps
en vegetatietypen houden en je zult er 
beheer moeten toepassen. Wit je een 
hooiland houden, dan moet je het 
maaien; wil je een weide houden, dan 
moet je beweiden. Doe je dat niet, dan 
is het geen tuin meer." 

- Is voor een natuutrijke tuin een be
heerplan nodig? 

"Ja, een beheerplan is nodig, maar het 
beheer moet een zekere marge van vrij
heid behouden. We kunnen niet nauw
keurig voorspellen wat een bepaald be
heer voor uitwerking zal hebben, wei 
in grote lijnen. Wanneerhet resultaat 
afwijkt van de bedoeling, moet de be
heerder creatief kunnen ingrijpen. Ook 

Ret woonhuis met een klein deel van 
de tuin van de familie Westhoff 

Jo/O: B.J. Veld 

f 
Zieht op de werkkamer van Prof. Westhoff 

in de ruimte gezien biedt een beheer
plan niet de oplossing voor alle geval
len. Bepaalde soorten en Ievensge
meenschappen, bijvoorbeeld de zoge
naamde zomen en zoomplanten in de 
overgang tussen bos en open ruimte, 
zijn moeilijk in een beheerplan in te 
passen, maar een goede beheerder 
diem daarvoor de mogelijkheid open te 
laten . Hoe men zich een beheerplan 
diem voor te stellen, blijkt uit de vol
gende voorbeelden: 
- de vegetatie van een blauwgrasland 
vereist dat het l x per jaar gemaaid 
wordt in de zomer. Een rietland dient 
in de winter gemaaid te worden. 
- of: dit grasland diem met koe, ezel, 
paard of schaap beweid te worden. Als 
je dat niet kan, dan kun je het niet in 
die hoedanigheid handhaven. 
Zo kan ik me ook voorstellen, datje op 
een terreintype dat daarvoor geschikt is 
konijnen, die holen graven, loslaat. Je 
moet in ieder geval iets doen. Wil je 
dat het bos wordt, dan moet je dat in 
het beheerplan opnemen. Een beheer
plan maakt ook het overdragen van het 
beheer aan een nieuwe beheerder mo
gelijk. Continuueit in het beheer is van 
het grootste belang!" 

- Natuurmonumenten en de Provinci
ale Landschappen passen in hun na
iuurterreinen verschralingsbeheer toe. 
Veel tuinbeheerders passen het in hun 
tuin toe. Welk doel dient dat en op 
welke vegetatietypen wordt het toege
past? Ook in bossen? 

"Verschralingsbeheer betreft vooral 

foto : B.J. Veld 

graslanden. Het doel is het hers tel van 
de soortenrijkdom van het grasland. 
Door jaarlijks te maaien en het maaisel 
af te voeren denkt men de overmaat 
.aan voedingsstoffen (fosfaat, kalium en 
stikstot), die door de overbemesting in 
de bodem terecht is gekomen te ver
minderen. Wat dit verschralingsbeheer 
kan betekenen hangt van vele factoren 
af: de bemestingsdruk, het grondwater
peil, de grondsoort en ook de mogelijk
heid van aanvoer van aanvullende dia
sporen (meestal zaden of vruchten) uit 
de omgeving. 
In het ongunstigste geval levert ver
schraling niets op . In het gunstigste ge
val hebben we te maken met doorlaten
de zandgrond waarin geen colloidale 
bestanddelen zitten die meststoffen 
vasthouden. Die fosfaten kunnen dan 
op den duur uitspoelen. 
Je kunt het grasland ook laten bewei
den, maar beweiden heeft ook minder 
effect omdat het dier de meststoffen 
met zijn mest in de grond terugbrengt, 
De verschraling heeft dan alleen be
trekking op de biomassa van het dier 
zelf, dat groter wordt en dan wegge
haald wordt om opgegeten te worden. 
Dat is een weinig efficiente manier van 
verschraling, maar wei praktisch. 
Wil je snel het doel bereiken, dan zul 
je bij fosfaatrijke gronden op klei en 
teem de bovengrond moeten verwijde
ren (afgraven dus) . Ik zal je vertellen 
wat ik op mijn eigen grasland bereikt 
heb. Het bevindt zich op zware teem
rijke zandgrond hier in Groesbeek. Het 
grondwater is meer dan 20 meter diep. 
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Het grasland was bemest met fosfaat
 
en nitraat. Toen ik het 27 jaar geleden
 
in eigendom kreeg, was het een gras 

land met veel Poa triviali s (ruw beemd

gras) en Lo lium perenne (Enge ls raai 

gras), zoal s de meeste graslanden toen
 
waren. Nu zijn ze nog veel slechter,
 
door nog meer meststoffen. Veel gras

landen verdienen nu die naam niet eens
 
meer, het zijn onkruidakkers geworden
 
met herderstasje, straatgras, paars e do

venetel.
 
Ik ging mijn grasland verschralen; het
 
werd eenm al per jaar gemaaid, begin
 
juli, en bet hooi werd afgevoerd .
 
Wat is er in die 27 jaar veranderd?
 
Omdat nitraat snel uitspoelt zijn de ni

traatgevoelige soorten verdwe nen en 
vervangen door andere . Het ziet er nu 
heel anders uit. Poa trivialis en Lolium 
perenne zijn totaal verdwenen, Cyno
surus cris tatus (kamgras) en Fes tuca 
praten sis (beemdlangbloem) ook . De 
domineren de grasse n zijn nu reuk gras 
(Anthoxanthurn odoratum) en rood 
zwenkgras (Festuca rubra ). Ook de 
pinksterbl oemen zijn weg. Dat komt 
door de lage gro ndwa terstand, die 
vroeger door bemesting werd gecorn
penseerd .
 
Het resul taat is in zoverre fan tastiseh,
 
dat je de oude toestand hebt terugge

kregen waar diehters en romanschr ij

vers het vroeger over haclden als ze 
spraken over het haar van meisjes dat 
naar hooi geurt. Dat doet het al tiental
len jaren niet meer. Hooi stinkt regen 
woordig of is volkom en geurloos. 
Maar ik heb reukgrashooi . Reukhooi, 
orndat het reuk gras domineert. Dat 

hooi geurt zoals rneisjeshaar geuren 
kan . Dat doel kun je dus bereikenl 
Is er ook een andere verrijking geko
men ? Jazeker. Er zijn soorten bijgeko
men die er niet waren: Sint-Jan skru id, 
grasklokje, vlasbekje, hemelsleutel, ra
telaar, akkerhoornbloem, grasmuur. 
Andere soorten hebben zieh sterk uit
gebreid: biggekru id, smalle weeg bree, 
seherpe boterblo em, veldbies. 
Je kunt met versehraJing op elke grond 
iets bereiken, maar je moet je doel niet 
te hoog stellen. In elk geval moet j e de 
maatregelen met het doel in overeen
stemming brengen . Hoe boger het doel, 
des te meer geld en moeite nioet je er
aan besteden." 

- Met welke periode moet je rekenen 
bij verschraling voordat het resultaat 
eeht zichtbaar wordi? 

"Tientallen jaren. Ik heb er nu ruim 
vijfentwintig jaar aan besteed . Maar ie
der jaar wordt het beter !" 

- "De belangrijkste doelstelling bij in
richi ing en beheer van de natuunuin 
is een zo groat mogelijke verscheiden
heid van planten- en diersoorten''. Is 
aan zo'n uitspraak wat af te dingen? 

"Wat versta je onder "zo groot moge
lijk" ? Een zo groot mogelijke verschei
denheid kun je aJleen aanbrengen in 
een tuin die geen natuurtuin is, waar je 
per soort de omstand igheden voor die 
soort handhaaft en de eoncurrentie 
weghoudt. De meeste botan isehe tui 
nen van universiteiten waren zo aange
legd. Daar werden zovee l mogelijk 
soorten gekweekt. Mooi e voorbeelden 

d.aarvan zijn de Botani sehe Tuin van 
Berlijn-Dahlem en de Kew Gardens in 
Engeland. In Nederland hebben de 
meeste universiteiten daar tegenwoor
dig geen geld voor over. Een natuur
tuin kan aan die wens niet voldoen. Als 
je per soort werkt kun je aJlerlei exoten 
in de tuin zetten . Uit Australie, uit 
Zuid-A frika, pelargonium s, azalea's 
noem maar op! Maar dat kan in een na
tuurtuin uiteraard niet. Die horen daar 
niet. " 

- Wat zijn volgens U nu de gouden re
gels. de eeuwige waarneden by het 
omgaan mel de gr01uI en de planten? 

"Respeet eer ieder levend wezen zo
als het is, heb er eerbied voor. Heb er 
begrip voor. Weet welke omstandighe
den het nodig heeft om te gedijen. Heb 
er liefde voor. Verdiep je in di I wezen , 
verwonder je, kru ip als het ware bin
nen de opperhuid van die plant. Om
gang met grond en levende wezens 
vereist dus kenni s, begrip, geduld en 
liefde. Geen haat en toorn, geen over
haast e en onberaden hand elin gen. " 0 

Ben I, Veld is o.a. biologledocent 
en mede-initiatiefnemer van de 
Werkgroep Ecologische Tuinen Arn
hem. Hij geeft ook regelmatig lezin
gen en advies op het gebied van de 
stedelijke ecologie. 

lijn adres: Parkstraat 72, 6828 
JL Arnhem. Tel: 085-450786. 
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