
Een serie artikelen over achtergron
den, motieven en ecologische prak
tijk van Wilde Weelde-Ieden; afleve
ring 5: Paul van Eerd. 

AnneMarie Broer 

Sind s 2002 opereert Paul van Ee rd 
vanuit zijn eenmansbedrijf Buro 
Buiten Ruimte . Geboren aan de rand 
van Valkenswaard in 1969, brengt hij 
zijn jeugd door in het licht gloo iende 
beekdallandschap van de Dommel. 
Dit riv iertje, dat langs zijn ouderli jk 
huis str oomt, is zijn dagelijkse 
speelterrein . AI in klas twee van de 
lagere school spreekt hij de wens uit 
tu inm an te willen worden. Hij stu
deert dr ie jaar Bosbouw en 
Cultuu rtechniek aan de MBO in 
Velp. Tijdens diverse vrijwilligersba
nen - o.a. voor heemtuin 'Heumens 
Heem' in Malden en de Oasetuin in 
Beuningen - ontdekt hij zijn passie 
voor het werken met mensen in het 
groen en de meerwaarde die dat kan 
opleveren, boeit hem blijvend . 

Gedurende zes jaar doet hij ervaring 
op in het hoveniersvak bij de ecolo
gische afdeli ng van Copijn-Utrecht. 
In de zom er van 2002 is de ti jd rijp 
voor de start van Buro Buiten 
Ruimte. Tegelijk ertijd begint hij met 
de vierjarige opleiding Tuin- en 
Landschap sinricht ing in Velp. Hie r 

stopt hij halverwege mee, omdat 
tegen die tijd zijn eigen bedri jf aile 
aandacht in beslag neemt. Met Buro 
Buiten Ruimte richt hij zich vooral 
op de inr ichti ng van grotere groen
projecten, met name voor kinder
dagverbl ijven , zorgboerderijen, 
bewon ersgroepen en gemeenten. 

8 Oase winter 2008 



Het is guuren mistig ais ik op pad ga, 
pas tegen het middaguurbreekt de zon 
waterig door de mist, ik naderZeist. 
De woon- en werkplek van Paulligt in 
de Gero-wijk van Zeist, voormalig 
eigendom van de Gero-bestekfabriek. 
Bijzonder vormgegeven huizen, passend 
bijde status van het Geropersoneel in 
die tijd. En alhoewel de huizen op de 
nominatie staan pleats te moken voor 
nieuwbouw van veeI meer woningen, 
oogt de wijk nu nog rustig, ruim en 

groen. fen mooie plek voor Paul, zijn 
vrouw Manon en achi maanden oude 
zoon Rutger, die ik even laterontmoet. 
Paul heeft een dtukke ochtend achier 
de rugen moet daar duidelijk nog wat 
van bijkomen tijdens de lunch. Jammer 
voor hem, want het lukt me niet te 
wachten met vragen tot hij uitgerust en 
uitgegeten is... 
Waar ik altijd zeer nieuwsgierig naar 
ben, is het waarom hoveniers en land
schapsinrichters kiezen voor ecologisch 
leven en werken. Bij Paulleidt de 
vraag naar het waarom tot een voor 
mij opmerkelijke reactie. G/imlachend 
antwoordt hij: "Eigenlijk ben ik er pas 
twee jaar geleden achter gekomen 
dat er ook mensen zijn die nfet zo 
denken. Sinds die tijd woon ik in 
deze groene wijk van Zeist. Toen wij 
er pas woonden, zaagde onze buur
man zijn kersenboom af vanwege de 
roodgekleurde vogelpoep op zijn ter
ras, en weer andere buren zaagden 
bomen om vanwege de overlast van 
gevallen blad . Onbegrijpelijk. Natuur 
en ecologie staan bij mij al vanaf 

mijn studie Bosbouw en Cultuur
techniek centraal. Ecologisch den ken 
is een logisch gevolg van wat ik 
geleerd heb en hoe ik leef. Ik kom uit 
een milieubewust gezin, dat heeft 
vast ook bijgedragen." 

Winst voor natuur in combinatie met 
gebruiksruimte 
AI opjonge leeftijd wistje dat je 'tuin
man' wilde worden, nu hebje een 
eigen bedrijfdat zich met name richt 

op grote projecten. Hoe verliep die ont
wikkeling en wat heeftje daarbij gein
spireerd? "Door de Bosbouw
opleiding ging mijn interesse meer 
uit naar het inrichten van landschap
pen dan van tuinen. Door vervan
gende dienstplicht kwam ik in '992 
als natuu rbeheerder terecht in heern
tuin 'Heumens Heem' in Malden , 
waar ik naast milieueducatie in aller
lei landschapstypen ook te maken 
kreeg met vrijwilligers die ik moest 
aansturen . Tegelijkertijd kwam ik in 
contact met Stichting Oase en raakte 
onder de indruk van het werk van 
'Oase-mensen' zoals Ben J. Veld, 
een van de eerste 'Oase-mensen' . 
Ben Veld richtte in Arnhem een eco
logische tuin in op een voormalig 
fabrieksterrein. De manier waarop 
heeft bij mi j blijvende indruk 
gemaakt. Hij maakte van dit terrein 
een klein ecologisch avonturenpark, 
door een centraal gelegen veldje met 
bankjes als ontmoetingsplek te com
bineren met een ring van paadjes 
daaromheen, langs steenstapelingen 

en ecologisch groen. Ecologie en 
mens centraal op dezelfde plek. Ik 
vond het allemaal heel verrassend . 
Sindsdien ben ik ook voortdurend 
op zoek naar plekken waar ik ruimte 
voor natuur kan combineren met 
gebruiksruimte voor de mens. Ik wil 
niet aileen een relatie aangaan met 
een bepaalde plek , maar mensen 
ook bij de natuur betrekken, bijvoor
beeld door het creeren van erva
ringsrijke plekken. De tien jaren 
vanaf die tijd had ik nodig als voor
bereiding op de start van Buro 
Buiten Ruimte. In die periode, waar
in ik naast praktisch hovenierswerk 

ook naar aile studiedagen van de 
vakgroep Wilde Weelde ging en veel 
in contact kwam met andere Wilde
Weeldeleden , is het idee gerijpt voor 
een bedrijf dat 100% bij mij past. " 

Je wilt een relatie aangaan met de plek 
en met de mens op die plek, daarbij 
richt je je op grotere projecten en min
derop paniculieren, waarom liever 
grotere projecten? "De reden waarom 
ik liever grotere projecten doe, is 
omdat het ruimtes betreft waar meer 
mensen van kunnen genieten dan in 
een prive-tuin. Ik vind het mooi om 
me te verdiepen in een plek, goed te 
kijken naar de aanwezige kwaliteiten 
en die te benutten. Bij deze projec
ten is zowel voor natuur als voor 
speel- en belevingsruimte meer 
winst te boeken. Bewoners stimule
ren tot participatie vind ik leuk, 
omdat ik weet dat betrokkenheid van 
bewoners leidt tot een gevoel van 
verbonden heid met de plek, en dat 
komt de plek dan weer ten goede . 
Het is cruciaal dat mensen samen 
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werken aan hun eigen terrein. Je ziet 

heel vaak van die gemeentelijke 

speelplekken die helemaal in verval 

zijn geraakt, doordat geen mens zich 

er bij betrokken voelt. Wanneer je 

met bewoners samen aan de slag 

gaat dan wordt het hun eigen ter

rein . Energie van potentie!e slopers 

kan dan worden omgebogen naar 
positieve energie, wanneer zij mee

werken aan en opkomen voor hun 

eigen plek." 

De vraag naar natuurrijker speelplek

ken neemt toe 

Nog 1I00r ik de llraag heb gesteld hoe 
Buro Buiten Ruimte aan nleuwe 
opdrachtgevers komt gaat het mobiel

tje lIan Paul. Tuurlijk mag dat tussen
door, dan krijg ik tenminste gelegen
heid lIan Manon's zelfgebakken kruid
koek te snoepen, daar lust ik weI meer 
lIan. Paul sluit het gesprek afmet de 
toezegging de persoon terug te zullen 
bel/en en mijn llraag ofdit soms een 
nieuwe opdrachtgever is, beaamt hij: 
"[a , er komen regelmatig opdracht

gevers bij mij terecht via de website 

van Springzaad . De behoefte aan 
natu urrij ker schooltu inen, speelter

reinen en andere plekken waar kin

deren kunnen leren en spelen , 

neemt toe . Dit is weer een potentiele 
opdrachtgever, de vraag is of ik die 

opdracht er nog bij kan nemen." Ik 

begrijp dat je weinig hoeft te doen 
aan acquisitie? "Daar ben ik inder

daad nauwel ijks mee bezig. Met 

Buro Buiten Ruimte doe ik precies 

wat ik belangri jk vind en daar lijken 

de juiste opdrachtgevers vanzelf op 

af komen. Wei heb ik een website 

laten bouwen waarbij ik het heel 

belangrijk yond dat deze precies de 
ju iste sfeer u itstraa!t." 

De llraag naar natuurrijker schoolplei
nen en speefterreinen neemt toe, dat 
brengt werk met zich mee, hoe gaje 
hierals eenmansbedrijfmee om? "Van 

af het begin af aan werk ik veel 

samen met andere Wilde Weelde

leden . Zo was er een keer de vraag 

voor twaalf natuurrijke speelplaatsen 

voor kinderdagverblijven binnen een 

jaar. Dat heb ik met Laurens 

Braakman aangenomen en met acht 

andere Wilde-Weelders gereali

seerd." Verdeel je de opdracht dan, of 
doenjullie al/es samen? "We doen 

alles samen, maar verdelen onze 

specialismen, de een is goed in 

omgaan met jonge kinderen, de 

ander doet het ontwerp of begeleidt 

de uitvoering en weer een ander 

bewaakt het proces." 

Haiverwege het gesprek stappen we 
ellen Paul's achtertuin in. fen tuin die 
opvon doorvariatie en weelderigheid 
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met een waterplek, stapelmuurtjes, 
moestuin, fruit en heel plezierig: een 
'bos' ter breedte van precies (diagonaal 
dan) een hangmat! Elke centimeter in 
deze tuin is benui, zegt dat ook iets 
overje werk? "De naam 'Buro Buiten 
Ruimte' is al ontstaan toen ik in een 
Utrechtse woongroep woonde. Met 
een vriend uit deze groep wandelde 
ik regelmatig door Utrechtse straten , 
de openbare ruimte werd daarbij aan 

een zeer kritisch oog onderworpen. 
Gekscherend gaf ik mijzelf in die tijd 
de naam 'Buro Buiten Ruimte' . Toen 
ik in 2002 startte met mijn eigen 
bedri]f was het logisch dat het deze 
naam kreeg, omdat ik mij nu profes 
sioneel heb toegelegd op het zo 
goed mogelijk benutten van buiten
ruimtes!" 

Een voorbeeld uit de praktijk in 
Utrecht-Overvecht 
Weer binnenshuis, praten we verder. 
Met welk voorbeeld witje jouw praktijk 
toelichten? "In 2005 kreeg ik een 
opdracht van de Gemeente Utrecht 
voor het inrichten van een gemeen
schappelijke bewonerstuin van 70 x 
150 meter in een zogenaamde 'aan
dachtswijk' in Utrecht-Overvecht. Een 
grote groenplek tussen het beton van 

massale hoogbouw, voor bijna 1000 

bewoners, in een wijk met weinig 
sociale cohesie. Het project, dat later 
is uitgebreid naar het inrichten van 
twee binnentuinen, heeft in 2007 de 
'Parei-van-Integratie-pri js' gekregen, 
een jaarl ijkse prijs uitgereikt door 
toenmalig minister Vogelaar voor 
Wonen, Wijken en Integratie." 

Je hebt verteld waaromje het belong
rijk vindt dat bewoners paniciperen. 
Wat hebje gedaan om bewoners bijde 
totstandkoming van hun binnentuin te 
betrekken? "Ik ben samen met Wilde
Weeldelid Hans Pijls, de coordinator 
van M ilieupunt Overvecht Ellen 
Alzer en de opdrachtgever vanuit de 
gemeente, [eroen Schenkels, aan de 
slag gegaan. We hebben dit project 
in heel goede samenwerking aange
pakt. Ais eerste stap hebben we een 
informatiemarkt georganiseerd . 
Bewoners mochten stemmen op 
door ons voorgestelde thema's als 
natuur, picknick, moestuin, spelen 
en ontmoeten. Het thema 'ontmoe
ten' werd als belangrijkste thema 
gekozen. Daarna hebben we met 
behulp van losse 'tuinonderdelen' 
met de bewoners een maquette 
gemaakt, schaal 1:100. Op die bij
eenkomst, waar ongeveer twintig 
bewoners aan deelnamen, ontstond 
wei een sfeer van 'we gaan hier iets 
over onze plek beslissen'. Toen ik op 
een volgende bijeenkomst de pre
sentatieschets toonde, werd die vrij 
snel goedgekeurd. Daarna hebben 
we voor het grove werk een aanne
mer ingezet. Oude hagen zijn verzet, 
van strakke rijen naar speelse vor
men . Het terrein is met 800 rn' extra 
grond geaccidenteerd gemaakt, wat 
zorgt voor meer privacy van de 
afzonderlijke speelplekken. En diver
se elementen uit de oude situatie 
zijn hergebruikt. Ondertussen zorg
de Ellen van het Milieupunt voor 
communiCatie met de bewoners 
door mid del van belrondes, huis
aan-huispost, aanplakbiljetten, enzo
voorts . Dat leverde gedurende vijf 
werkzaterdagen zo'n twintig helpers 
per keer op, vooral kinderen, waar
mee we heel wat werk hebben ver
zet. Zo hebben we gezamenlijk de 
grasheuvels ingezaaid, bosjes met 
vruchtdragende heesters en vlinder
struiken geplant, klimbomen geplant 
en paadjes van stapstammen aange
legd, slingerbanken van gedeeltelijk 
hergebruikt materiaal gebouwd en 
zo meer." 

Verliep al/es heel soepelofging het ook 
wei eens moeizaam? u Een enkele 
keer ging ik wei eens met lood in 
m'n schoenen richting Overvecht 
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omdat de deelnemende kinderen 
soms ook moeilijk meewerkend te 
krijgen waren. Regelmatig hadden 
we te maken met klierende of ruzi
ende kinderen. Een keer ben ik flink 
uitgevallen toen een paar kinderen 
over de nog maar half gemetselde 
stenen bank begon te rennen en 
elkaar met stenen bekogelden. Het 
waren dezelfde kinderen die een uur 
daarvoor braaf hadden meegehol
pen. Je weet soms niet wat er met 
die kinderen aan de hand is, zij 
komen veelal uit probleemgezinnen . 
In de omgang met de kinderen en 
de organisatie van deze dagen heb ik 
heel veel geleerd . Nu lopen deze 
dagen stukken beter." 

zoveel mogelijkheden om van het 
levenloze versleten grauw weer een 
frisse uitnodigende plek te maken, 
dat werkte heel motiverend. 
Bovendien stonden er op verschil
lende plaatsen mooie volgroeide 
bomen, dat was heel mooi meege
nomen . Het stimuleerde ook enorm 
dat ik merkte hoe enthousiast de 
kinderen reageerden op het buiten 
werken en spelen ." 

Hoe waren de reacties op het eindre
sultaat? "We hebben veeI enthousi
aste reacties gekregen, zowel van 
bewoners als van de gemeente. 
Onze opdrachtgever kwam in zijn 
vrije tijd meehelpen , uit puur 
enthousiasme en in de overtuiging 
dat het project zou slagen . En er is 
ook landelijk waardering voor dit 
project gekomen met de uitreiking 
van de 'Parel-van-Integratie-prijs' . 
Ella Vogelaar heeft enkele maanden 
geleden zelfs meegeholpen met het 
planten van een 'Vogelaar-haag'." 

Een basistuin met open toekomst 
Hoe tevreden benje zelf met het resul
taat? "Ik ben zeer tevreden. Het ter
rein is echt veer gevarieerder gewor

den door hoogteverschillen en diver
siteit in beplanting. Het biedt veer 
meer besloten speel- en ontmoe
tingsplekken en ik zie een groot ver
schil in de mate waar in de tuin 

gebruikt wordt. Eerst was er een cen
trale plek waar meestal wat jongeren 
rondhingen, nu is de speelruimte 
vergroot naar een groot, groen 
beplant, golvend terrein en ik zie dat 
kinderen er echt veel meer gebruik 
van maken. En, als in de toekomst 
blijkt dat de bewoners meer willen 
met hun tuin, dan kan dat. In het 
plan is rekening gehouden met een 
'robuuste laag' en een 'verfijnde 
laag'. De robuuste laag ligt er nu. 
Een tuin die qua onderhoud niet 
meer kost dan de oude plek , maar 
veel meer mogelijkheden biedt. 
Wanneer de bewoners de handen 
ineenslaan dan kan deze basistuin 
worden aangepast naar een nog ver
fijnder tuin, maar dan moeten de 
bewoners, ook de volwassenen, daar 
wei een extra steentje aan bijdragen . 
Het is nu misschien maar een kleine 
winst voor de natuur in de stad , 
maar alvast een grote winst voor de 
natuurbeleving van kinderen ." 

Tegen het einde tlan de middag rijden 
we naar Utrecht-Ovetvecht en daar zie 
ik de tuin met eigen ogen. Paul heeft 
gelijk, deze plek is misschien maar een 
heel kleine winst tloor de stadsnaiuur, 
maar ik besefdes te meer dat ruimte 
tloor spelenderwijs natuur beleven op 
korte termijn, uiteindelijk meer winst 
tloor natuur op de lange termijn bete
kent. Wat ben ik ontzettend blij dat er 
Wilde-Weelders zijn zoals Paul tlan 
ferd. Met een hoopvol gestemd 
gemoed neem ik afscheid. De mist is 
alweer teruggekeerd als ik op wegga 
naar huis. 

Paul van Eerd 

Gerolaan 14 

3707 SK Zeist 

tel. 030 2231302 

paulvaneerd@casema.nl 

AnneMarie Broer is zelf ook 
ecologisch hovenier. 
www.juffer-in-het-groen .nl 

fen groene plek tussen hoog beton, 
lijkt mij geen makkelijke uitgangssitua
tie, hoe hebjij dat ewaren en waar 
hebje inspiratie uit opgedaan? "Ik 
was meteen enthousiast, ik zag 
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