Om te lezen...

Natur für jeden Garten – 10 Schritte zum
Natur-Erlebnis-garten
Een nieuw boek van Reinhard Witt,
de productiefste auteur en vakman
die ik ken. Na zijn grote naslagwerk
Nachhaltige Pflanzungen und Ansaaten (Duurzame beplantingen en
uitzaaiingen, besproken in Oase,
lente 2012) nu dit allesomvattende
levenswerk als opvolger van Der
Naturgarten uit 2001. Na ruim 25
jaar ervaring met het bouwen, ontwerpen en volgen van ontwikkelingen van natuurtuinen in Duitsland,
Nederland en Zwitserland is Witt
tot een gerijpt bewustzijn over het
thema inheems groen en alles wat
daarmee samenhangt gekomen. De
titel geeft dit al aan: Natuur voor
elke tuin - 10 stappen naar een natuur-belevings-tuin. Elke tuin, omdat ook in een ‘normale’ tuin plek
kan worden gemaakt voor inheemse
planten. Die planten trekken allerlei
diersoorten aan en samen zorgen
die voor ‘belevenissen’, die een uitsluitend decoratieve tuin niet kan
bieden.
Een dergelijk rijk boek is niet in
kort bestek te bespreken. Wat het
extra waardevol maakt zijn de 20
voorbeeldtuinen, van klein tot
groot, van goedkoop tot duur, van
nieuwbouw tot ombouw, die uit-

voerig worden voorgesteld.
Maar de kern van het
boek is toch het achtste hoofdstuk: Vormgevende elementen
en plantenrecepten.
Hierin komen paden,
trappen, muurtjes,
vijvers, verschillende bodemtypen:
zandig-schrale,
kalkrijke, voedselrijke, droge,
natte, schaduwrijke
en zonnige
tuinen aan
bod. Elk voorstel met
fraaie foto’s en een plantenlijst met
aantallen per m² plus een tekening
van de mogelijke aanplant. Vooral
dit hoofdstuk maakt Witt’s boek tot
een onuitputtelijke inspiratiebron
voor zowel professionele als ‘gewone’ natuurtuinliefhebbers.
Ook wie moeite heeft met de Duitse
taal zal toch veel aan het boek kunnen hebben. Witt schrijft zo vol enthousiasme en passie, dat moet wel
aanstekelijk werken. Er staan geen
lange lappen tekst in en de prachtige
foto’s maken veel duidelijk, bovendien verluchtigen de vele plantenlijsten met wetenschappelijke namen de pagina’s.

Kortom een echte aanrader, een
bron van vakkennis en inspiratie en
een lust voor het oog.
(Luc Stroman)
Titel: Natur für jeden Garten – 10 Schritte
zum Natur-Erlebnis-garten
Auteur: Reinhard Witt
Omvang: 432 paginaʼs
Illustraties: 707 fotoʼs, f.c.
ISBN 978-3-00-041362-2
Prijs: € 24,95 excl. verzendkosten, te
bestellen bij de auteur:
www.naturgartenplaner.de/Buchshop
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