Tuinieren met stinzenplanten
		

- vreugde van een vroege lente

Veel liefhebbers van stinzenplanten zullen dit kloeke boek kennen.
10 jaar na de eerste druk is nu deze
tweede, geheel herziene en uitgebreide versie verschenen. Nog steeds
springen allereerst de bijzondere,
deels vernieuwde, foto’s van zoon
Geert Overmars in het oog. Door
lage standpunten te kiezen en door
te spelen met het licht en de scherpte weet hij de sfeer van deze vroege
voorjaarsbloeiers te vangen.
De toch al ruime ervaring van de
auteur is in de afgelopen jaren nog
flink toegenomen en is in deze versie
verwerkt. Allereerst bleef in haar
eigen tuin De Warande het veranderen, uitproberen en van de ervaringen leren een constante factor. In
2009 kreeg ze de kans om de stinzenbegroeiing rond het Achterhoekse landgoed Hackfort te herstellen
en uit te breiden, een meerjarig
project. Dat gaf haar de mogelijk-

heid om op een grootschalige en
historisch verantwoorde wijze te
werken, dit project komt uitgebreid aan bod. Ook laat zij ervaren
beheerders aan het woord, zoals
Wim Hoogendam die de begroeiing
op de Friese Dekemastate herstelde en Hein Koningen die jarenlang verantwoordelijk was voor het
Amstelveense Heemgroen.
Voor Woerdeman is een stinzenbegroeiing aanleggen geen kwestie
van flink wat bolletjes planten maar
allereerst zorg voor de bodem. Pas
als organisch materiaal, structuur,
vocht en mineralenhuishouding
in orde zijn, is de bodem geschikt.
Volop aandacht dus voor het proces
om het zover te krijgen. Dan pas
komt het kiezen van de juiste soort
op de juiste plek. In een particuliere tuin maak je daarbij andere
keuzen dan bij het herstel van een
historische begroeiing. Dankzij

haar achtergrond als tuinarchitect
en -historica komt dit aspect van
stinzenbegroeiingen, die immers
vanouds her aangeplant werden
op landgoederen en butenplaatsen,
uitgebreid aan bod.
Bloeiende stinzenplanten zijn een
typisch voorjaarsverschijnsel, ze
maken immers gebruik van het
licht op de bodem voordat het blad
aan de bomen komt. De meeste
tuinbezitters willen ook de rest van
de zomer graag een aantrekkelijke
tuin, daarom is de paragraaf ‘de
kunst van het bostuinieren’ sterk
uitgebreid.
Dit boek is een heerlijk middel
tegen de ‘winterblues’ maar vooral
onmisbaar voor iedereen die meer
over achtergrond en praktijk van
het werken met stinzenplanten wil
weten. Deskundig, onderhoudend
geschreven en uitnodigend gefotografeerd, een aanrader.
(Machteld Klees)
Titel: Tuinieren met stinzen
planten - vreugde van een vroege
lente
Auteur: Trudi Woerdeman
Uitgever: De Warande, in eigen
beheer
Omvang: 160 p, kleur, 29x24 cm
ISBN: 978 90 9031166 1
Prijs: € 35,Te bestellen via:
www.sterkebollen.nl
Vanaf jan.: www.dewarande.nl

28											

Oase winter 2018

