Om te lezen

Volkstuinverhalen ~
over het groene stadsleven
Fijne bloemlezing van uiteenlopende volkstuinverhalen, hoofdzakelijk
uit Amsterdam met uitstapjes naar
onder meer Den Helder, Utrecht,
en Groningen. De vormgeving van
dit handzame boek met leeslinten is
van een prettige eenvoud. Een ‘glossy’ uitstraling is overbodig, want de
kleurrijke verhalen en foto’s hebben
een eigen glans en stralen het ‘groene geluk’ uit dat elke volkstuinder
en groenliefhebber herkent en doet
glimlachen. De schrijfsters laten
vrijwel elk aspect van natuurlijk
tuinieren aan bod komen, waarmee
het ook inspireert om zelf aan de
slag te gaan.
Het boek verhaalt via de seizoenen
met bijbehorende klussen, over
zaaien in de lente, de milieuramp
van zakken potgrond, onkruid als
signaalplant en vegan-meststof,
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recepten en gedichten, de onmisbare natuureducatie aan stadsjeugd
en het gemoedelijke volkstuinleven
op fietsafstand van de stadsdrukte.
Ook culturele diversiteit, onderlinge kruisbestuiving en werkbeurten
ontbreken niet. Schrijvershuisjes
en duiven komen aan bod, net als
gelukshormonen, levenslessen,
gezondheidseffecten en bomen als
eco-airco.
Waar verschillende verhalen het
aangename ‘gezellig-gezellig’-niveau
niet echt overstijgen, vormen de
gedeeltes over biodiversiteit, bijen,
compost, bodemleven, watermanagement en groene daken wat mij
betreft de groene ruggengraat van
het boek. Hierin worden de mogelijkheden van natuurlijk tuinieren
in de groene stadsranden verwoord
met vakkennis, liefde en praktische
handvatten.
Naast lofzang ook enige kritiek:
graag meer helderheid over wie er
			

aan het woord is en in welke tuin.
Waan je je net in Groningen, ben
je opeens in Krommenie beland.
Verder mag het AVVN als organisator van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren niet ontbreken. Ook wat onjuistheden: ‘zure’
compost is vooral te nat, die zuurstofarme omzetting stinkt. Voeg
dan vooral droog materiaal toe in
plaats van de traagwerkende kalk
van gestampte eierschalen. Japanse notenbomen geven wel degelijk
noten, aan vrouwelijke bomen.
De vruchtomhulsels stinken zo
hevig, dat deze bomen vrijwel nooit
worden aangeplant.
Bijzonder is het stuk over de watertuin van Erik en Melvin in Den
Helder. Zij kweken enthousiast via
aquaponics: een duurzame waterteelt met wormen, vissen, vissenmest, zuurstofplanten en een uitgekiend eb & vloed-systeem. Hulde
ook aan de ‘takkenwijven’, alle
doorzetters en pioniers van natuurlijk tuinieren. Zij hebben de groene
weg op volkstuinenparken gebaand.
Met de inspiratie van dit boek kan
die weg verder gevolgd worden.
(Roos Broersen)
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