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Tuiniers zijn eigenzinnig. Ze weten het altijd beter dan
hun buren, want tuinieren is een van de manieren waarop
ze hun allerindividueelste voorkeuren tot uitdrukking
brengen. Een tuin heb je immers voor jezelf. Problemen
ontstaan pas als buren gaan klagen omdat je plannen zo
fratsig zijn dat ze niet meer worden begrepen. Over de
bedenkers van zulke plannen en andere belangrijke
tuinmensen gaat de nieuwe serie ‘Tuinhelden’. Er is meer
nieuws: in ‘Tuinen over de grens’ kijken we naar wat er
buiten Nederland aan de hand is en in ‘Aanstormend talent’
naar de komende generatie ontwerpers.
Over smaak lopen de meningen altijd uiteen. Het kan
gaan over planten met brutale kleuren, die eigenlijk nooit
weggeweest zijn in volkstuinen. Ze zijn niet te vinden in
tuinen van mensen ‘met smaak’, die zulke planten
schreeuwerig noemen. Maar als ze in de mode zijn komen
ze ook daar telkens terug; we bevinden ons nu weer in
zo’n periode.
Er zijn ook planten die zich brutaal gedragen, sommige
zijn invasief, andere pioniers. Brutale tuinbezoekers zijn er
ook: plantenliefhebbers die het verschil tussen het mijn en
dijn tijdelijk negeren, of dieren die planten en etiketten
opgraven en uitrukken.
Gelukkig wordt het weer lente en dan beginnen we
gewoon opnieuw. Dat doet onzeeigenTUIN nu al 65 jaar!.
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