Hypernatuur – Planten met het oog
op de toekomst, Cor van Gelderen en
Wouter van Tol
256 pagina’s
ISBN 978 0 56 156 121
Uitgeverij Noordboek
Prijs 35 euro

BOEKRECENSIE

Hypernatuur

Planten met het oog
op de toekomst
Cor van Gelderen en
Wouter van Tol

Tekst: Arie Dwarswaard

Het klinkt tegenstrĳdig: hyper en
natuur. Waar hyper vooral doet
denken aan bĳvoorbeeld Jochem
Myjer, hoort natuur bĳ rust. En
toch knoopt Cor van Gelderen deze
twee woorden aaneen tot een nieuw
begrip. Hĳ verstaat daaronder een
bedachte natuur die is vormgegeven, geboetseerd. In het boek
‘Hypernatuur, planten met het oog
op de toekomst’ neemt hĳ de lezer
mee in zĳn plantenwereld en de
mogelĳkheden die hĳ met al die
planten ziet. Van Gelderen kan wat
die plantenwereld betreft putten
uit een rĳke historie. Hĳ is de vĳfde
generatie van Boskoopse plantenkwekers. De Tuinen van Esveld zĳn
nog steeds een begrip. Deze generatie voegt daar een nieuw element
aan toe: de lezer informeren over
toepassingsmogelĳkheden. Daarvoor kiest hĳ twee varianten uit:
schaduw- en zonplanten. Zĳn keuze
is persoonlĳk en hĳ legt dat ook uit
in dit boek. Hĳ wil niet gaan voor de
gemakslĳstjes die tuinontwerpers
maar al te vaak hanteren. Hĳ kĳkt
verder en dat levert mooie planten
op, zoals Deinanthe, het onbekende
zusje van de hortensia, of Saxifraga
fortunei ‘Ruby Wedding’, die voor
hem de schaduwplant van de toekomst mag worden.
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Hoe Cor van Gelderen
de wereld
mooier maakt
Inspiratiebron voor Van Gelderen
zĳn tuinen in binnen- en buitenland
die hĳ heeft bezocht. Al die indrukken vertaalt hĳ naar een toegankelĳk verhaal over tuinontwerpen
maken. Hĳ kĳkt naar meer dan een
stukje grond. Wat staat eromheen,
waar komt de zon vandaan, wat is
de grondsoort, wat kunnen storende
elementen zĳn? Pas daarna begint
hĳ zĳn plan uit te werken. Als mooi
voorbeeld geeft hĳ het ontwerp voor
zĳn eigen tuin. Hĳ eindigt die be-

schrĳving met een paar fraaie zinnen. ‘De foto’s zĳn gemaakt in het
begin van het tweede groeiseizoen,
aan het eind van de zomer ziet het
er alweer heel anders uit. Dat is de
schoonheid van het tuinieren, niets
blĳft zoals het was. Alles verandert.’
Eigenlĳk is dat ook de rode draad in
zĳn boek en de boodschap aan iedereen die een tuin heeft of een tuin
wil. Een tuin is bedachte natuur,
maar ook die is niet statisch. Een
fĳn boek, kortom.
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