Boekbesprekingen
De (Be)leefbare Tuin
Tekst: Albert Weijman, KAD

De (Be)leefbare Tuin is een superboek van meer dan vierhonderd pagina’s en bijna duizend afbeeldingen. Uniek in
zijn ongeëvenaarde soort. Dat oordeel is gebaseerd op de kwaliteit van de bibliofiele uitgave alsmede op de passie
waarmee het door de auteur werd geschreven.
Bulsing beschrijft zijn missie als volgt: “Mijn boek is bedoeld
als een pleidooi voor de natuurlijke inrichting van de particuliere buitenruimte”. Zijn boek is dus niet alleen een gedetailleerd tuinboek, maar ook een tuinplanten- en tuindierengids.
Gidsen zijn meestal opsommingen van nuttige feiten. Bulsings
boek zorgt ervoor dat de niet-zo-ervaren tuinier oog krijgt voor
de relaties tussen planten, dieren en mensen.

“De aanwezigheid in onze tuin, van welke muizensoort dan
ook, heeft nooit tot overlast geleid. Probeer ze te accepteren,
ook zij hebben een taak in ons ecosysteem.”

“Het gebruik van insecticiden en herbiciden is vaak een tijdelijk
correctiemiddel van gemaakte fouten.”

Slim en succesvol tuinieren met oog voor mens, gewas & dier
Auteur: Peter Bulsing
ISBN 9789491936104
Uitgeverij Loutje, 2018

Wie goed kijkt vindt en ziet steeds méér. En dat geldt ook voor
de rijke natuur in en om ons huis. Tenminste wanneer onze tuin
niet overdekt wordt met stenen. Van die rijke natuur is de aandachtige tuinier de beheerder. Dat de auteur geen liefhebber is
van bestrijding en wel van zelfregulerende biodiversiteit is vanzelfsprekend. Zo bewondert hij bosmuizen. Huismuizen ziet
hij niet graag in huis, maar ja, die houden ook niet van tuinen.

De (Be)leefbare Tuin is een bladerboek, een prachtig leesboek
en een nuttig naslagwerk in één. Een aanrader!

De (Be)leefbare Tuin

De Groene Stad
Tekst: Albert Weijman, KAD

De Groene Stad is een visueel sterk boek. Het is onlangs verschenen als vertaling van de Engelse editie Garden City
uit 2017. Het boek is een beschrijving van een groot aantal projecten.
Dit boek verscheen ongeveer gelijktijdig met het Nederlandse
boek Stadsnatuur Maken. De Groene Stad mist als een opsomming van projecten de diepgang, maar maakt dat ruimschoots
goed met prachtige, paginavullende fotografie. Het boek verlegt de groene grenzen binnen steden nog weer wat verder met
vragen als: Hoever kunnen we het concept ‘stedelijke natuur’
doortrekken? En hoe zouden we ons daarbij voelen?

De Groene Stad
hedendaagse stedelijke natuur & de nieuw beplante ruimte
Auteur: Anna Yudina
ISBN 9789089897732
Uitgeverij Terra, 2018

“De Groene Stad verkent nieuwe ontwerpoplossingen, architectonische vormen en ruimtelijke visies van architecten en
stadsontwikkelaars die de intelligentie, schoonheid en gulheid
van de natuur tot bondgenoot maken.”
De auteur schenkt geen aandacht aan de ongewenste natuur in
de stad en hoe die gretige natuur zou moeten worden beheerd.
Alleen al het bestuderen van de schitterende foto’s doet een
belangrijke vraag opkomen: Hoe moet duurzaam plaagdierbeheer worden georganiseerd binnen de steden van de toekomst?
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