Klimawandel – Fluch oder Chance?
De laatste jaren hebben we de
veranderingen in de tuin al aan den
lijve mogen ervaren. Wat gaan we
doen? Wel of geen water geven? De
nieuwe generatie tuinboeken zal
op deze al gaande veranderingen
moeten inspelen.
Een aanrader is het Duitstalige
‘Klimawandel: Fluch oder Chance’, Erfahrungen & Lösungen aus
naturgärtnerischer Praxis van Reinhard Witt en Katrin Kaltofen. Zij
doen verslag van hun jarenlange
ervaringen met klimaatverandering
in de tuin. Het boek is rijk geïllustreerd. Om hun kennis te verrijken
hebben ze uitvoerig in Duitslands
steppegebieden rondgekeken om
te kijken hoe de steppeplanten zich
hebben aangepast aan het extreme
milieu.
In de verdroogde, vergeelde gazons
vallen de kansrijke, droogteresistente soorten op, meestal zijn dat
inheemse plantensoorten die hiervan profiteren. Veel eenjarigen grijpen hun kansen en groeien uitbundig op de plek van het afgestorven
gras. Na de bloei produceren ze
rijkelijk zaden.
Voor de natuurtuinliefhebber is het
vanzelfsprekend om met de natuur
mee te tuinieren. Inheemse plantensoorten zijn meestal sterker en
minder vatbaar voor plagen. Door
de schrikbarende achteruitgang
van zowel wilde planten als de

bijbehorende bestuivende insecten
worden heden ten dage overal acties
op touw gezet om te gaan zaaien
voor o.a. de bijen. De auteurs waarschuwen om goed uit te kijken bij
de aankoop van zaden, want door
de grote vraag zit er nogal wat kaf
tussen het koren, de zogenaamde ‘carnavalsmengsels’. In Nederland is gelukkig ook aandacht voor
betrouwbaar inheems zaad. Zie
daarvoor: www.hetlevendarchief.nl.
Bomen en struiken vormen een
hoofdstuk apart. In tegenstelling
tot andere tuinplanten moet je hier
verder vooruitdenken, omdat ze veel
langer meegaan. Behalve voor privétuinen is er ook uitgebreid aandacht
voor grotere projecten als bloemenweiden en wegranden.
Aan het eind van het boek vinden

we een aantal soortenlijsten van
planten (met wetenschappelijke
namen) die zij geschikt vinden voor
de tuinen van de toekomst. Het zal
niet verbazen dat daar nogal wat
zuidelijker soorten bij zitten, veel
van de beschreven ervaring is in
Zuid-Duitsland opgedaan. Hoewel
de Zuidduitse en de Nederlandse
situatie niet één op één vergelijkbaar
is, zitten er vele aanknopingspunten
in waar we mee vooruit kunnen.
De Duitse tekst is goed leesbaar.
Prettig is dat de hoofdstukken
puntig worden samengevat, dat
maakt het gemakkelijker. In de
tekst worden alleen de Duitse plantennamen gebruikt. Met behulp
van Google en de vele foto’s is dat
gemakkelijk op te lossen.
(Fred Bos)
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