
28                                      Oase herfst 2017

Ter gelegenheid van het Jaar van de 
Botanische Tuinen is deze handige 
gids verschenen. Naast een alge-
mene inleiding over de historie 
en achtergrond van de botanische 
tuinen bevat het beschrijvingen 
van alle tuinen die bij de Neder-
landse Vereniging voor Botanische 
Tuinen (NVBT) aangesloten zijn. Al 
meteen bij het doorbladeren valt op 
hoe verrassend en veelzijdig al die 
tuinen zijn. Van de eerbiedwaardige 
Leidse Hortus botanicus tot Dier-
gaarde Blijdorp of de Tuinen van 
Paleis het Loo, eeuwenoud of nog 
betrekkelijk nieuw, strak gesnoeid 
of weelderig, elk van deze tuinen 
herbergt een schat aan planten en 
voldoet aan de criteria die door de 
NVBT zijn gesteld (collectiebeheer, 
wetenschap en publiek). Van elke 

tuin is er beschrijving met een korte 
karakteristiek, grootte en website, 
een plattegrond en achtergrond-
informatie over de historie en de 
collectie. Ook worden van iedere 
tuin twee ‘kroonjuwelen’ beschre-
ven. Deze kroonjuwelen lichten 
telkens bijzondere planten uit, 
bijzonder door hun zeldzaamheid, 
toepassingen, verhaal of door hun 
verschijning. De teksten zijn kort 
en helder en geven ruimschoots 
informatie. De foto’s van elke tuin 
geven een voorproefj e van wat er 
te verwachten is, zowel sfeer als 
bijzonderheden zijn ‘gevangen’.
Het is een handige gids waar je ter 
voorbereiding van een tuinbezoek 
veel aan hebt, het enige nadeel is 
dat het niet meevalt om uit die 25 
beschreven tuinen te kiezen!
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Bijen en 
hommels is een fraai uitge-

voerd, handzaam klein boekje. 
Er wordt van alles uit de doeken 
gedaan over het leven van hommels 

en bijen. Allerlei weetjes over haren, 
het verzamelen van stuifmeel, hoe 
bijen zoemen, hoe de vleugels in 
elkaar zitten komen langs. In korte 
stukjes tekst wordt allerlei informa-
tie op populaire wijze behandeld. 
Naast de leefwijze van wilde bijen 
en hommels komen ook honingbij-
en, imkers en het houden van bijen 
voorbij. Een verrassend onderwerp 
is ‘Bijen kijken in Nederland’. 
In verschillende landschappen 
komen heel verschillende soorten 
voor, leuk om daar even bij stil 
te staan. Er worden vijf verschil-
lende gebieden kort beschreven, 

waaronder het rivierengebied en 
Zuid-Limburg. De kuststreek is met 
drie gebieden oververtegenwoor-
digd terwijl het binnenland niet 
aan bod komt. Er worden krap 40 

soorten die in tuinen voor kunnen 
komen beschreven.  De opzet van 
veel informatie kort aanstippen 
maakt het een leuk boekje vol 
weetjes maar nergens wordt dieper 
op ingegaan. Voor veel mensen, 
zeker voor kinderen, is de geboden 
informatie waarschijnlijk voldoen-
de, maar voor de echte liefh ebber 
schiet het tekort. Gelukkig zijn daar 
uitgebreider boeken voor beschik-
baar.
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