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Martin Hermy gaat op zoek naar de juiste boom voor elke tuin, en doet dat grondig. Hij start met de
simpele vraag, ‘wat is een boom?’, en gaat verder met een toegankelijke betoog waarom het zo
belangrijk is om bomen in tuinen aan te planten. Daarnaast bespreekt hij elke mogelijke eigenschap
die je keuze voor een boomsoort mee kan bepalen. Je krijgt zowel een goed verhaal per eigenschap
als overzichtelijke tabellen om de uiteindelijke soortenkeuze te maken. En dat voor 23 eigenschappen.
Want dat is uiteindelijk het doel van het boek, een geschikte boom voor jouw tuin (of balkonneke).
Hermy vermeldt in de inleiding dat het boek meer wil zijn dan een opsomming van soorten bomen, en
hij is in zijn opzet geslaagd. Ook thema’s en termen als cultivars, inheems – uitheems, winterhardheid,
bodem, aanplant van bomen, … komen aan bod. Eigenlijk alles wat van ver of dicht bij te maken heeft
met de keuze van je boom en het planten ervan bespreekt hij. Sommige standpunten kunnen wat
discussie oproepen (bv over invasiviteit), maar ze zijn steeds helder en goed onderbouwd. Door
onderscheid te maken tussen een hoofdverhaal en technischere kaders kan je zelf kiezen hoe diep je
er in duikt. Als kers op de taart zijn er de prachtige foto’s waarvan je goesting krijgt om aan de slag te
gaan. Zeker ook interessant voor wie niet onmiddellijk op zoek is naar een boom.
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