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boeken

Ongekend
Ruim 100 boomkwekerijproducten 

te mooi om onbekend te blijven

Onze ‘huisschrijver’ en sortiments-

deskundige Ronald Houtman schrijft 

al meer dan 10 jaar voor de Boom-

kwekerij over minder bekende ge-

wassen. Eerst onder de titel In de 

herkansing, later onder de titel 

Ongekend. In deze rubriek worden 

gewassen die ooit veel gekweekt 

werden maar de laatste jaren naar 

de achtergrond zijn verdwenen, op-

nieuw belicht. Ook is er aandacht 

voor gewassen die minder bekend 

zijn in Nederland, ondanks hun goe-

de eigenschappen. In zijn artikelen 

zet Ronald Houtman alle plus- en 

minpunten van deze gewassen op 

een rijtje. 

Deze artikelen zijn nu gebundeld 

in het boek Ongekend. Een mooi, 

helder naslagwerk waarin de diverse 

gewasgroepen aan bod komen, van 

bomen tot vaste planten. Of zoals 

het voorwoord zegt: van Winterzoet 

tot Koninginnekruid.

De artikelen zijn niet louter een 

opsomming van de kwaliteiten 

van de planten, maar omvatten 

een inleiding met een korte om-

schrijving van de soort. Daarna volgt 

een uitgebreidere beschrijving met 

soms een stukje historie of over de 

herkomst en soms een stukje uitleg 

over de mogelijke toepassingen. In 

een apart blok worden alle ken-

merken benoemd: familiebanden, 

groeiwijze, bladeren, vruchten, 

vermeerdering, teelt, etc. Kort 

maar krachtig voor wie dit boek 

als naslagwerk wil gebruiken. De 

omschrijvingen zijn voorzien van 

prachtige foto’s met daarbij nog 

even heel helder de plussen en de 

minnen van de soort op een rijtje.

De teksten zijn in heldere en duide-

lijke taal geschreven. De lay-out van 

het boek is fris en overzichtelijk. 

Kortom: een aanrader voor zowel de 

vakman als de liefhebber. (DS)
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