een beetje jammer want inhoudelijk
sluit het naadloos aan bij waar we
binnen Oase al jaren mee bezig zijn.
Een citaat uit het boek:
“Wie steeds meer natuur om zich
heen heeft gaat steeds meer zien,
meer beleven en meer genieten,
Uiteindelijk zal ook het verborgen
leven zich steeds meer openbaren.
Onze buitenplek wordt een levendig
geheel waar wij ons in thuis voelen,
dat ons natuuurlijke gevoel voor
schoonheid aanspreekt en ons altijd
blijft verrassen. Of het nu een landgoed, tuin of balkon is, overal kan
een paradijsje ontstaan”.
Waarvan acte.

De natuur behagen

De natuur behagen is in eigen
beheer uitgegeven door wildplukker, kunstenaar en tuinder Maurice van der Molen. Het is het soort
boek waar je erg vrolijk van wordt.
Alleen al het doorbladeren, de foto’s
van vele creatieve tuinoplossingen
maakt dat je gauw aan de slag wilt.
In overzichtelijke hoofdstukken
worden onze relatie met de natuur,

aanleg en onderhoud, ecologie in de
tuin, diverse groene en cultuurelementen beschreven, ook een hoofdstukje ‘drempels’ ontbreekt niet.
Het boek is vlot geschreven, vol
eigenzinnige opvattingen en creatieve oplossingen, rijk geïllustreerd
en vrolijk vormgegeven. Helaas
ontbreekt bij het hoofdstuk ‘Verdere studie’ de Stichting Oase, dat is
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Molen, te Amsterdam. O.v.v. Natuur Behagen
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Het Warmoezerijboekje, met een bloemlezing van de gelijknamige artikelenreeks is nog steeds te koop. Nu tijdelijk, zolang de voorraad strekt, met
een zakje zaad van rapunzelklokje. Leuk om deze verfijnde knolletjes zelf
eens te kweken en te proberen!
Warmoezerij, wilde planten gezocht, gegeten en weer vergeten
Auteurs: Johan Heirman, Hein Koningen
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