
maal onderin een nest kleine roze frie
melmuisjes vind. Moedermuis, hele
maal in paniek, probeert haar jongen 
weg te slepen naar een veilige plek. 
Dan spaar ik het nest, leg er weer wat 
dood materiaal overheen en ga op af
stand staan k.ijken. Zodra bet rustig is 
gaat ze weer aan de slag en brengt ze 
de jonk ies een voor een weer terug. 
Dat is zo onbeschrijfe lijk mooi en dan 
heeft iedereen het over bestrijden en 
emrners ingraven met een laagje water, 
nou noem maar op. Dan lopen de rillin
gen me over de rug. 
Nog te vermelden: een egelnest, onder 
mijn gevlochten takken wal, elk jaar de 
pimpelmezen in het kastje met hun 
grote gezin met 8 a10 jongen, en in de 
afgelopen zomer yond een winterko
ninkje een ideale nestgelegenheid in 
een oude opgerold e strandmat, die had 
gediend als beschutting voor de toma
ten. Tenslotte, niet te vergeten de tallo
ze homrnels, bijen en de vele vlinder
soorten. Via een mededelingenbord bij 
de heemtuin worden bezoekers erop 
geattendeerd te Ietten op de aanwezige 
diersoorten. 

Verliep bet contact met het bestuur 
aanvankelijk wat stroef, in de loop van 
de tijd begon er toch ie ts te veranderen. 
Bezoekers tijdens de jaar lijkse open 
dag, een plantenverkoopdag of oogst
feest werden door bestuursleden langs 
de Zonnetuin en de heemtuin geloodst 
en ik meende toch stiekem een onver
holen stukje trots te bespeuren. 
Nu, in 1996 zijn we zover dat we sa
men om de tafel gaan om van gedach
ten te wisselen over de aanpak van bet 
totale terrein met als doel het geheel 
een natuurl ijker aanzien te geven. In 
hoeverre dat zal lukken hangt af van de 
mensen. Het vergt veel inspanning en 
tijd om een vastgeroest patroon in be
weging te krijgen, maar ik geloof er in. 

o 

Guurtje Kieft heeft inmiddels van 
haar hobby haar beroep gemaakt en 
is kart geleden gestart mel een eco
logiscli hoveniersbedrijjJe, aange
sloten bi) Wilde WeeIde. 
Haaradres: 
wagenmakersstratn S 
1821 BC Alkmaar 
Tel: 072 -5159456 

Eind )anuari vond in het Groningse Noordlaren het tweede Wilde weetde-week
end plaats mel (dia- Ilezingen van Heilien Tonckens (wilde plantenkwekerij De 
Heliant. Appetscha), Cerd van Heiden (hoveniersbedrijf De Natuurtuin, Glim
men), Hans van der Lans (Ecoplan, Groningen), Jan-Jaap Boehle (De Beemd, 
Warffwn) en Rob Leopold (Cruydt-hoeck, Groningen). Stuk voor stuk juweeltjes. 
De lezing van Rob Leopold lVas voor Wil Wellen (Schutsboom, Nijmegen) aan
leiding 101 het schrijven van onderstaand artikel. Het werd oorspronkelijk ge
schreven voor de Niimeegse Zondagskrant, waarin Wil Wellen wekelijks een na
tuur- en tuinrubriek vertorgt. 

Een nieuwe tuinkunst
 
Wil Wellen 

Ik val maar meteen met de deur in 
huis: het afgelopen weekend heb ik de 
meest opwindende tekst sinds jaren ge
lezen. Na het gelezen te hebben dacht 
ik: "Staat het er nou, of maak ik dat er 
zelf van?" Eenzelfde twijfel overviel 
me bij de erbij behorende lezing. 
"Hoor ik dit nou geed, of...". Het 
weekend betrof de jaarvergadering van 
een nog piepjonge nieuwe Nederlandse 
vakkring van kleinschalige bedrijven 
die zich bezighouden met het natuunij 
ker maken van onze omgeving. Binnen 
enkele maanden zal deze nieuwe vak
kring - Wilde Weelde geheten - zich 
aan een groter publiek gaan presente
reno Uiteraard zijn wij als natuurkwe
kerij - samen met andere soortgelijke 
kwekerijen, maar ook hoveniers, ont
werpers, heerntuinbeheerders etc. - lid 
van deze vakkring. 
Maar nu terug naar de tekst, de bood
schap. Het zijn maar een paar A4-tjes. 
Het gaat over planten en tuinkunst, zo 
lijkt het. Maar waar bet eigenlijk over 
gaat, is over het grijpen van de rnacht 
de macht van de verbeelding. Het lijkt 
geschreven in de beste tradities van het 
manifest: opruiend, helder, aanspre
kend en revolutionair. Maar het is tege
lijkertijd meer dan dat. Het is ook char
mant, Iichtvoetig, speels, verleidelijk 
en poetiscb, En bet heeft alles met vrij
heid te maken. A lsof de deur van de 
kooi wordt opengezet met de medede
ling: "Zo kom jij nou maar 'ns van die 
stok af...rr 

Geheirnzinnig 
Tuinkunst krijgt plotseling andere di
mensies. Het gaat niet aileen om kwa
liteit, natuur en beleving, er vallen 

zelfs woorden als 'existentieel engage
ment'. Wat krijgen we nou, dacht ik 
nog, die durft! Want dat zijn toch 
zware woorden in een tijd waarin af
stand, formaliteit en nuchter verstand 
hoogt ij vieren. Existenteel engage
ment? Het is alsof je iemand een dode 
laat ik hem voor het gemak even Sartre 
noemen - weer tot leven ziet wekken. 
En plotseling wordt tuinkunst een me
tafoor voor iets geheimzinni gs, iets on
grijpbaars, een reiken naar Het Hogere. 

Dat nou jui st Nederland de bakermat 
blijkt van een nieuwe tuinkunst, lijkt 
even opmerkelijk als logisch. Waarom 
Engeland niet bijvoorbeeld , er zijn im
mers weinig landen waar zo verschrik
kelijk veel mensen van tuinieren hou
den als juist daar. Dat die nieuwe tuin
kunst zich j uist in Nederland ontwik 
kelt, lijkt alles te maken te hebben met 
de relatief grote aantallen mensen per 
vierkante meter. Het lijkt een begrijpe
lijke reactie van mensen die de afgelo
pen decennia in rap tempo steeds meer 
natuur zagen verdwijne n ten gunste 
van wegen, huizen en industrieterrei
nen: in een poging om nog te redden 
wat er te redden viel, hebben enkelin
gen de mooiste stukjes natuur meege
nomen naar hun eigen tuin of een 
plaats gegeven in een heempark. Fi
guurlijk gesproken dan, natuurlijk . AI
boewel er ook tuiniers en aanverwan
ten waren die dat dermate lett erlijk 
deden. dat er welten moesten komen 

. of worden aangescherp t - om te voor
komen dat het laatste restje zeldzame 
planten zou worden geroofd en uitge
roeid. En zo begint het verhaal van de 
ontrnoeting tussen tuinkunst en natuur. 
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Betoverend 
Het was Iiefde op het eerste gezicht, 
spontaan, ontwapenend, opwindend en 
verontrustend. Maar al snel volgden de 
pogingen om meer te doen, dan alleen 
maar binden. Axioma's werden onder 
woorden gebracht en geesten scheid
den. "Het maakt niet uit hoe net eruit 
ziet, het gaat om het natuurlijke ziel
tje", zeiden de preciezen. "Wij wiUen 
de mensen betoveren" zeiden de rekke
lijken. En zo leken de wegen zich te 
scheiden van ecologie en vormgeving. 
Maar fundamentalisme - zo gam de 
boodschap verder - is de dood in de 
pot. Er is geen enkele reden waarom 
'verdichtingen' van natuur in loin en 
park - zoals wildeplantenborders - geen 
plaatsje onder de zon zouden verdie
nen. Integendeel, mens en naruur blij
ven immers altijd in een creatief proces 
met elkaar verwikkeld. 

Waar heeft-ie het in vredesnaam over, 
hoar ik u nu denken. En dus lijkt het 
me de hoogste tijd om maar eens war 
concreter te worden. De tekst waar ik 
het over had - en de lezing die daarbij 
hoorde - betreft de aankondiging van 
een internationaal symposium. In Ne
derland. Om precies re zijn in Amhem 
en Angerlo - medio '96. Her sympo
sium heet "Perennial perspectives", 
waaruit valt af te leiden dat het op bij
zondere stervelingen mikt, in elk geval 
op stervelingen die Engels verstaan. En 
die niet schrikken van een kleine ver
zameling ingewikkelde woorden en 
vaktermen, Want het zijn niet de min
ste sprekers die daar komen. 

Openbaring 
Naast onze eigen wereldberoemde pro
fessor Victor Westhoff komen er acht 
professoren en landschapsarchitecten 
uit Engeland, Duitsland en de Verenig
de Staten. Maar ook toonaangevende 
'nieuwe' vasteplantenkwekers en tuin
ontwerpers als Ton tel' Linden en Piet 
Oudolf. Daarnaast nog een heleboel 
andere sprekers over diverse onder
werpen zoals tuinfotografe Marijke 
Heuff, de 'opperbeheerder' van de Am
stelvecnse heemparken, Hein Konin
gen en vele anderen. 
En dit symposium blijkt bet zesde in 
een bijna jaarlijkse reeks, die began in 
'92 in Zweden (2x). om na Engeland, 
Duitsland ell wederom Zweden nu 

eindelijk in Nederland een vervolg te 
krijgen. Zweden kornt dus de eel' toe 
om als eerste ontdekt te hebben, dat er 
zich in ons land iets bijzonders aan het 
ontwikkelen was. Op al die symposia 
bleek die nieuwe Nederlandse tuin

kunst een openbaring voor het buiten
land. De titel "Perennial perspectives" 
betekent letterlijk: de perspectieven 
van vaste planten. Bijvoorbeeld binnen 
het openbaar groen, een nachtmerrie 
voor menig 'chef plantsoenen'. 

Spirituele motor 
'Verbind natuur en cuIlour' zou een uit
dagend adagium geweest kunnen zijn 
voor dit symposium. Want nadrukke
lijk zijn de schone kunsten in dit geval 
betrokken. Dit komt ondenneer tot uit
drukking in het feit dat de ontwerpers 
en bezitters van beroemde tuinen in 
Nederland - zoals de Prionatuinen en 
de tuinen van Ton tel'Linden - van ori
gine kunstenaars zijn, zowel beeld
houwers als schilders. 
"Als Monet het nog kon zien, dan zou 
hij verrukt uit zijn graf oprijzen en me
teen mee gaan tuinieren", zei Rob Leo
pold van Cruydt-hoeck, bij het verto
nen van de mooiste dia's van schitte
rende tuinen en stukken natuurpark 
waar natuur en tuinkunst in een irnpo
nerende harmonie zijn verenigd. 
Behalve dat Rob Leopold een begena
digd spreker en schrijver is, en de 
oprichter van een zadenkwekerij met 
een bijzonder assortiment, is hij ook de 
spirituele motor achter deze nieuwe 
tuinkunst. Op dit symposium zal het 
door hem geschreven manifest "Natuur 

en Tuinkunst in Nederland" in diverse 
talen worden uitgereikt. 
Sleutelwoorden voor de nieuwe tuin
kunst zijn: kwaliteit , duurzaamheid en 
esthetische beleving, Er wordt een lans 
gebroken voor 'differentiatie en grada
tie'. Natuurlijke vegetaties en natuurrij
ke beplantingen en aile varianten die 
daarbij mogelijk zijn , worden verenigd 
in een nieuw concept. Dat betekent 
concreet dat expressieve ontwerpen, 
formele en ambachtelijke tuinstijlen, 
romantische borders en spontane bloe
menweiden meer en meer hand in hand 
gaan. Ecologische principes en vorm
geving gaan een verbond aan. Het ont
werp voorziet in basale vormen, waar 
vervolgens de natuur mee aan de slag 
kan. De tuinbezitter of parkbeheerder 
wordt vervolgens vooral een proces
begeleider in plaats van een dictator 
die van meter tot meter bepaaJt wat er 
wei of niet mag groeien. En zo wordt 
tuinieren en her vormgeven van de 
openbare ruirnte in essentie een soort 
Schipperen Naast God. 0 

Wi! Wellen, Natuurkw ekerij De 
Schutsboom, Bredestraat 52. 6542 
SW Nijmegen, lei: 024-3783299. 
b.g.g.: 024-3772978 (privet 

* Het symposium Perennial Perspectives 
ral plaaisvinden op 19 en 20 juni a.s. in 
Amhem (Musis Sacrum) en in de tuinen 
van Huis Bin gerden in An gerl o (tweede 

dag). Deelnam ekosten voor het sympo sium 
(twee dagen, inclusief manifest "Natuur & 
Tuinkunst in Nede rland ", uitgebreid sym

posiumboek, lunches en dranken; exclusiej 
diners en hotelkosten) ; f 650, -. Onbezol
digde heemtuinmedewerkers en studenten 
kunnen de elnemen tegen een gereduceerd 
tarief(f375 ,-). 

lnlichtingen en inschrijfformulier: 
Symposiumsecretariaat. Leo den Dulk, tel: 
026-4454042./ax: 026-4425 196. 

'" Natuur & Tuinkunst , het [raai uitge 
voe rde en inspirerende manifest. waa rin 
Rob Leopold een histor isch overilcht geeft. 
van de recente ontwikkelingen. is te bestel
len door f 17.50 over te maken op giro 
4058000 t.n.v. Cruydt-hoeck. Groningen 
o. v, v, "Driel uik Naiuur & Tuinkunst ". 

'" Meer informat ie o"a Wilde Weelde, 
Krin g Vakwerk Natuurrijke Ol1lgevillg iJij 
het sec retariaar van OaselWilde Weelde: 
024-6771974. 
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