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Om te lezen

Tuinieren met wilde planten

Tuinieren met wilde planten staat 
volop in de belangstelling. De 
schrikbarende berichten over de 
achteruitgang van insecten en daar-
mee samenhangende biodiversi-
teit hebben veel mensen wakker 
geschud. Handelaren in zaden en 
planten maken daar grif gebruik 
van en hangen vrijwel overal een 
label aan ‘goed voor de bijen’. In 
praktijk ontbreekt er veel kennis 
over hoe je de biodiversiteit in 
tuinen bevordert. Veel hoveniers 
zijn beter in bestraten dan in 
vergroenen. Onbekend maakt 
onbemind en mensen kopen vaak 
makkelijk verkrijgbare planten die 
je overal ziet. Toch loont het de 
moeite om meer wilde planten toe 
te passen, voor de biodiversiteit in 

de tuin levert het enorm veel op. 
Dit boek neemt die koudwatervrees 
weg. 
De eerste indruk is meteen: bloem-
rijk en wat zijn er veel mooie 
soorten! Na enkele inleidende 
hoofdstukken worden ruim 200 
geschikte wilde planten behandeld. 
De besproken soorten zijn per fami-
lie gerangschikt en voorzien van 
een korte beschrijving en foto. De 
vormgeving is rustig en overzich-
telijk waarbij de foto’s goed tot hun 
recht komen. Gekozen is voor soor-
ten die het onder veel omstandig-
heden goed doen, bijvoorbeeld wel 
vingerhelmbloem en niet de kies-
keuriger holwortel. Aan bod komen 
vooral vaste planten en tweejari-
gen, maar ook bomen en struiken, 
bollen en waterplanten. De beschrij-
vingen zijn vrij beknopt, soms zou 

je meer informatie wensen over 
eigenschappen zoals concurrentie-
kracht, uitzaaiing en het beheer. 
Aan de andere kant straalt het boek 
uit dat het niet zo ingewikkeld is, 
die laagdrempeligheid maakt het 
heel geschikt voor een brede groep 
tuinliefhebbers die nog een beetje 
verleiding kunnen gebruiken. Ook 
voor ontwerpers en hoveniers is het 
een inspirerende kennismaking, 
al zou voor hen een literatuurlijst 
met meer informatie prettig zijn 
geweest.
De auteur is al heel lang betrok-
ken bij Wilde Weelde, was beheer-
der van een bezoekerscentrum en 
kweekt wilde planten. Er zit dan 
ook veel praktijkkennis in het boek. 
Daarnaast is zijn achtergrond als 
natuurfotograaf zichtbaar. Veel van 
de fraaie foto’s zijn op natuurlij-
ke standplaatsen genomen. Meer 
foto’s van tuinsituaties zouden nog 
wervender werken. Wellicht is dat 
een suggestie voor de herdruk nadat 
de besproken soorten massaal hun 
weg naar de tuin hebben gevonden, 
aan dit boek zal dat niet liggen.
(Machteld Klees)
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