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Eind oktober vroeg Vogelbescherming
Nederland (VBN) of Wilde Weelde
hun nieuwe tuin aan wilde leggen.
Zoals wel vaker gebeurt, was de tuin
de hekkensluiter van een grote ver-
huizing: eigenlijk geen geld meer en
wel graag in maart helemaal klaar,
want dan zou VBN hun nieuwe pand
betrekken, een dertiger jaren villa
met een ruim gazon ervoor, een
oprijlaan van twee kanten en twee
zeventiger jaren vleugels eraan vast
gebouwd. 

We schrijven een half jaar daarvoor,
februari 2006. Een groep Weelders
uit de provincie Utrecht had de kop-
pen bij elkaar gestoken om te kijken
of in de regio meer samengewerkt
kon worden. Er waren plannen, vage
toezeggingen en een paar bijeen-
komsten waarin we onze ervaringen
deelden. Tot de Vogelbescherming
langs kwam…

Er was haast geboden en dat is hele-
maal niet de manier waarop wij
doorgaans te werk gaan. Spoed leidt
zelden tot mooie resultaten. Maar
half december moest er een voorstel

op tafel liggen en een mailtje in de
provincie leidde tot veel enthousi-
aste reacties.  Zeventien verschillen-
de bedrijven meldden dat ze mee
wilden doen. De voorbereidingen
konden van start.

Lange zichtlijnen
VBN heeft een winkel waarin verre-
kijkers en telescopen verkocht wor-
den. Lange zichtlijnen waren hier-
voor nodig. En er moesten natuurlijk
vogels gelokt worden. Ze wilden
water en een ruime plek om party-
tenten te kunnen neerzetten tijdens
open winkeldagen. 
Achter het nieuwe pand was een
tweede tuin. Dit zou de personeels-

tuin worden. Een gigantische
Douglasspar overschaduwde de hele
plek. Omdat de boom ook binnen
veel licht wegnam wilde men die
kappen.
'Zonde!', dachten wij, toen we vol
ontzag van onder de boom inkeken.
Op het terrein stonden meer grote
oude bomen: haagbeuk, esdoorns,
taxus en veel Amerikaanse eiken.
Verder was de plek ingericht als
vasteplantentuin met rechte looppa-
den ertussendoor.  

Iedereen kon zelf aangeven wat zijn
of haar aandeel in het geheel zou
worden; een ontwerpgroep ging van-
zelfsprekend het eerst aan het werk.
Kijken op de plek en nog eens kij-
ken: wat was de eerste indruk, wat
konden we gebruiken?
Inventariseren, meten, kijken. En
toen rond de tafel. Het valt niet mee
om met vier eigenzinnige ontwer-
pers tot een geheel te komen.
Gelukkig hadden we een gemeen-
schappelijk uitgangspunt: de tuin
moet voor de vogels worden. Wat
willen die graag? “Variatie”, zei
Roos. En daarmee hadden we ons
concept. Variatie in hoog en laag, in
open en dicht, in droog en nat. 
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Gekkenwerk,
maar wel leuk gekkenwerk!
Zeventien bedrijven maken samen nieuw vogelparadijs



Lange lijn
Het stomme toeval wilde, dat in
november Joke Bloksma voor Wilde
Weelde een workshop 'ontwerpen
met groepen' had gegeven, waarin
zij een heldere procedure schetste
hoe participatieprocessen vorm te
geven. De procedure volgend zaten
wij op zeker moment met z'n vieren
om een groot schetsvel en mochten
de eerste lijnen getrokken worden.
“Hier de vijver”, zei Kees en hij trok
een diagonale lange lijn van de ver-
anda tussen de bomen door. Die ene
potloodstreep werd beslissend voor
de hele verdere vorm. We zagen
lengte in de tuin ontstaan en ver-
sterkten deze met twee heuvels aan
weerszijden van de vijver. Coulissen
van takkenwallen moesten die lengte
nog eens benadrukken. Voor de vij-
ver bleef de ruimte open, mooie plek
voor die partytenten.

Roos wilde een vogelkijkhut. Niet
dat bezoekers de tuin in mochten,
maar toch. Als knipoog naar de
vogelaar. En Marjolein bedacht dat
het zonde was om het regenwater
niet op te vangen, dus er kwam een
wadi vanaf het huis. Ik bedacht een
bloeiende border van de bestaande
beplanting tegen het kantoor. Een
palissade, uitkijkplek voor vogels,
zou de kantoren onttrekken aan de
bezoekersblikken.
Variatie konden we het best bereiken
door met organische lijnen te wer-
ken. Daarmee kunnen de langste
gradiënten gemaakt worden, wat
weer zorgt voor meer diversiteit in
de beplanting. Nog meer variatie.
Die lijnen zetten we door in de per-
soneelstuin. De Douglasspar kreeg
van ons een ruime boomspiegel en
in plaats van een groot terras teken-
den we een paar eivormige kleine

terrassen om het geheel wat intie-
mer te maken. Eieren bij de
Vogelbescherming!

In de tussentijd zat de rest niet stil:
er werden lijsten gemaakt van
inheemse beplanting, vogelbosjes,
goed voor de Zeister zandgrond.
Een vogelkenner bood aan om de
vogels ter plekke te inventariseren
en weer een ander was goed in het
uitschrijven van het uiteindelijke
plan. Het werd nachtwerk maar in
december hadden we een plan, een
begroting en een goed verhaal daar-
bij. 

Vijf andere Wilde Weelders hadden
ook een plan ingediend. Wij hadden
ons goed voorbereid en trokken ter
presentatie. Het werd rampzalig.
Wat een leuk gesprek had moeten
worden, werd een stroef, ongemak-
kelijk uurtje. We troostten ons met
koffie en appeltaart in de overtuiging
dat we een rustige winter tegemoet
gingen. En toen kregen we een tele-
foontje: wij mochten het gaan doen! 

Gekkenwerk
En toen begon het eigenlijk pas.

Want hoe organiseer je dat zeventien
bedrijven tegelijk op een efficiënte
manier een tuin in drie weken aan-
leggen? We maakten een strakke
planning van dag tot dag: wat moest
er gebeuren, in welke volgorde en
wie hadden we daarvoor nodig? Wie
kon er wanneer? Gekkenwerk zou
het worden, die hele organisatie.
Maar wel leuk gekkenwerk!
We vroegen Rob van der Steen het
hoofdaannemerschap op zich te
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nemen, omdat hij het meest ervaren
was. We regelden contractueel de
gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het project.
Op 8 februari startten we, onder
begeleiding van draaiende camera's.
Want niet alleen wij waren aan het
werk in de tuin: tegelijkertijd maakte
Teleac opnames voor een program-
ma over vogelvriendelijk tuinieren.
Te zien in september.
De allereerste dag werkten we met
zijn allen: planten uitgraven en
opkuilen, snoeien en takkenrillen
maken. Het was koud, het regende,
maar wij waren allemaal enthousiast
over het gezamenlijk werken. En dat
zou drie weken lang zo blijven:
regen - af en toe een zonnetje - en
enthousiasme. 
Na de gezamenlijke start ging de
grondwerker een week aan de gang.
De vormen werden uitgegraven, de
heuvels kregen vorm en we stapel-
den prachtige muren om alle aarde
tegen te houden. Iemand kwam op
het lumineuze idee om van de lelijke
betonnen U-elementen gangen te
maken, onder de heuvels: prachtige
egel- en amfibieschuilplaatsen. De
palissade werd gevormd van
gesnoeide stammen en wortelprui-
ken. De wilgentenen hut kon niet
gemaakt worden in de bedachte
vorm: ter plekke werd een andere

vorm bedacht en gevlochten. “Het
zou mooi zijn, als het muurtje de vij-
ver inloopt,” riep ik op een zeker
moment en zo ontstond er veel ter
plekke, vertrouwend op de inventi-
viteit en creativiteit van collega's. 
Natuurlijk liep de planning uit de
hand: het kostte ons meer tijd dan
we voorzien hadden, de vijverfolie
kon niet op tijd geleverd worden.
Het was zo intens nat, dat we het
niet waagden om gras te leggen:
schuiven, mailen, bellen, regelen.
'Maar het moest mooi worden.
Telkens werd de keuze gemaakt voor
de fraaiste oplossing en niet voor de
snelste of misschien meest efficiën-
te', aldus Rob. In de tussentijd groei-
de de tuin: telkens als je een paar
dagen niet geweest was, kwam je
weer verrassingen tegen.

Samenwerking
We leerden elkaar kennen. Het is
mooi om te zien hoe ieder anders
werkt: de een stug doorwerkend, de
ander bedachtzaam, de een lekker
op zijn eentje, de ander met veel
overleg. Stagiaires kregen de kans
om met veel verschillende collega's
mee te bouwen aan muren, wilgen-
tenen en takkenrillen, zaken waar ze
nog nooit mee te maken hadden
gehad. We leerden elkaar kennen,
wisten hoe we onze koffie dronken

en wat er in de lunchtrommel zat,
maar ook waar ieders deskundigheid
lag. Dankzij het werk in Zeist zijn er
nu al samenwerkingsverbanden ont-
staan van collega's die elkaar daar-
voor niet kenden. 

De laatste dagen plantten we in; een
team had zich beziggehouden met
de beplanting en onder hun leiding
werden de planten uit hun kuilen
gehaald en geschikt in de borders.
Achter de vijver ontstond het vogel-
bos. De borders werden ingeplant en
een paar weken later rolden we de
grasmatten uit. En toen was het
opeens zomer…

Metamorfose
Begin mei hebben we een afspraak
over het onderhoud. We houden ons
hart vast, want de droge periode - na
de aanleg was er weinig water meer
gevallen - had onze tuin vast geen
goed gedaan. Met spookbeelden in
het hoofd van geel opgekrulde gras-
matten rijden we naar Zeist.
Wie schetst onze verbazing: een fris-
se groene grasmat, een prachtig hel-
dere vijver en een beplanting die
met graagte de toch droge zand-
grond uitschiet. Niet alleen de plan-
ten die wij hebben gezet, allerlei
ondergrondse wortels hadden onze
spaden weerstaan en doen nu vrolijk
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mee om de bodem te bedekken. Een
pimpelmees heeft zich genesteld in
een kastje aan een robiniastam en
vliegt af en aan. Over de voedertafel
schieten muizen heen en weer.
Zouden we er uilen mee lokken? 
“De tuin heeft een metamorfose
ondergaan”, zegt Kees. We zitten in
de personeelstuin en kijken omhoog,
de oude Douglasspar in. Hij is door
de boomverzorger prachtig gedund
en maakt deze plek tot een kleine
oase. “We hebben natuurlijk de hele
ruimte op de schop genomen, maar
ook veel dingen laten staan. Maar
qua sfeer is het hier onherkenbaar
veranderd”. Iets van vroeger. Zo dui-
den we het. Iets nostalgisch. De der-
tiger jaren misschien weer terugge-
bracht bij de villa.

De vogeltuin werd ontworpen en aan-
gelegd door een unieke samenwerking
van: Biobloemen, Buiten Ruimte,
Roos Cappetti, Advies & Onderhoud
van natuurrijke tuinen, De Tuinmaker,
Gerdien Griffioen, Golondrinas Tuin-
en houtwerken, Groene Takken, Hove-
niersbedrijf De Rijnsoever, Hoveniers-
bedrijf Rob v.d. Steen, 't Kastanjebos,
Els Kolling, Kees Tuint, Parterre tuin-
vormgeving, Rob Vleeming, J.W.Spruit
Tuinverzorging, Tuinbureau Het Wilde
Land, Tuinoase en Wilde Marlien.

Lilian Verhaak ontwerpt tuinen
'met de natuur als inspiratie-
bron' en legt ze ook aan. Ze is
secretaris van het bestuur van
Vereniging Wilde Weelde.
Haar adres: De Tuinmaker,
Kapelstraat 71, 3572 CK Utrecht,
030-2734817,
lverhaak@planet.nl

Foto's van Rob van der Steen, Roos
Capetti, Paul van Eerd en Stichting Oase

Rozentijd
Zo omstreeks de langste dag bloeit de hoofdvertegenwoordiger van een
belangrijke en uitgebreide familie: de roosachtigen. De gemeenschappelijke
bloemvorm van de familie is bij ieder bekend. Zij lijken allen min of meer
op wilde rozen. De bloemen van aardbei, braam, appel, peer, meidoorn en
vele anderen hebben allen iets van de roos. Het hoofd van de familie, de
Roos, wordt, niet voor niks, de koningin der bloemen genoemd. Uit alle
delen van de wereld zijn rozensoorten aangevoerd en onderling gekruist.
Door vakmanschap zijn hierbij hele goede resultaten bereikt. Deze kruisin-
gen zijn soms zelfs zo mooi dat ze volgens mij het mooist in een vaas uit-
komen. De wilde, oorspronkelijke rozen, zoals de Egelantier, horen meer
thuis in de vrijheid waar hun natuurlijke karakter tot uiting komt. Gelukkig
is de rozengeur bij de jaarlijkse keuring van rozen als belangrijk facet weer
opgenomen. Mijmerend over 'rozengeur en manenschijn' kom je automa-
tisch bij het sprookje 'Doornroosje'. U weet wel, de schone slaapster die uit
de eeuwige slaap door de prins werd wakker gekust. Rozen overwoekerden
de hele omgeving van het kasteel, er was geen doorkomen aan. Een situatie
die doet denken aan verlaten bewoningen of andere plaatsten waar plotse-
ling geen onderhoud meer gepleegd wordt. Allerlei scherpe planten gaan er
groeien. Alsof deze plaats beschermd moet worden tegen indringers. Zijn
dit aanvankelijk distels en brandnetels, later komen er gedoornde houtige
struiken tussen waarbij wilde rozen een belangrijk aandeel vormen. Onder
dekking van het stekelige struweel kan een snelle ontwikkeling plaatsvinden
naar bosvorming. Boomvormers slaan op en zullen op den duur het stru-
weel verdringen. We hebben hier te maken met mantel- of sluiergemeen-
schap; een tijdelijke vegetatie die alleen in stand gehouden kan worden
door er flink in te snoeien of kappen. Hierin horen de rozen thuis. Ze hou-
den van open ruimten met veel dynamiek. Struwelen zijn alleen blijvend als
er dunningen plaatsvinden en de opgaande bomen verwijderd worden. Net
zoals de rozen in uw tuin regelmatig snoei nodig hebben om rijk te bloeien. 
Het is nu rozentijd. U kunt nu beide groepen rozen bewonderen in rosaria,
tuinen en in het wild. 
De prins die Doornroosje wakker kuste heeft vast wel een erg goede snoei-
schaar bij zich gehad.

Wim Kanbier


