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Verwilderen
Laat de plant het werk doen

Mijn liefde voor tuinieren begon toen ik op 
zesjarige leeftijd mijn opa in de tuin hielp. 
In mijn herinnering was het altijd mooi 
weer. Mijn grootouders woonden achter 
de dijk op de kleigrond en in de klassieke 
boerentuin stonden sneeuwklokjes, bollen, 
lelietjes-van-dalen en margrietjes. Mijn groot-
ouders hadden een flinke moestuin en talloze 
fruitbomen. Er werd niets gekocht. De mest 
kwam van eigen koeien, varkens en kippen. 
Mijn eerste karweitje samen met mijn opa 
was het aanleggen van een nieuw bed aard-
beien. Heel voorzichtig mocht ik de uitlopers 
van de moederplant afknijpen en in de grond 
zetten. Het water pompte ik in een voor mij 
gigantisch grote zinken gieter. Zo waren we 
de hele ochtend samen bezig.
Jaren later, op het balkon van mijn eerste ap-
partementje in de binnenstad, begon ik weer 
met tuinieren. Een lange rij terracotta potten 
met keukenkruiden en natuurlijk aardbeien.

Het boek ‘Verwilderen’ van Romke van der 
Kaa is voor mij een openbaring. Niet meer 
proberen om dure planten in een stadstuin 
te zetten waar twee bomen al het water 
wegslurpen en ze het daardoor nog geen jaar 
volhouden. Niet meer elke dag water geven 
maar alleen als het erg droog weer is. Een 
tuin is om van te genieten. Lekker op een 
bankje zitten tussen de kruiden en de wilde 
bosaardbeitjes die zich weelderig vermeer-
deren. Waarom dagenlang ploeteren om het 
onkruid uit de tuin te krijgen terwijl planten 
als brandnetel en zevenblad nu als smakelijke 
groente gebruikt kunnen worden. Zoals Rom-
ke van de Kaa zegt: ‘Go with the flow’. Laat je 
tuin verwilderen. Het boek geeft een keur aan 
geschikte planten en soorten tuinen.
Hij geeft aan dat het lange gebruik van zware 
bestrijdingsmiddelen zoals Roundup (gly-
fosaat) zijn tol heeft geëist. Er zijn nog maar 
weinig insecten, vlinders, kikkers en vogels. 
Ook de bijen en hommels die we nodig heb-
ben om ons voedsel te bevruchten hebben het 
moeilijk. Het klimaat verandert: droge hete 
zomers, afgewisseld met heftige buien. Door 
de verstening van veel tuinen komt het regen-
water niet in de bodem als grondwater maar 
verdwijnt in het riool. In dit boek laat Romke 
ons zien dat je met weinig werk en onderhoud 
plezierig kunt tuinieren en tevens een bijdra-
ge kunt leveren aan een beter milieu.
Creëer in je eigen tuin iets moois. Al een paar 
vierkante meter groen kan het verschil bete-
kenen.
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