
Een wilde-plantentuin als avontuur 

Henk van Emmerik 

De familie Winkler te Heemstede vond in 1984 dat het tijd werd eens iets met de 
min te doen. Dat kon, nu de kinderen - op wie de tuin daarvoor was atgestemd, met 
bun konijnen , cavia's en zandbak - bet ouderlijk huis badden verlaten. 
Ruimte voor iets nieuws dus. Ze gingen een kijkje nemen in de modeltuinen van 
Mien Ruys en waren onder de indruk van een Japanse tuin: water, riet, en een me
ditatiehoek. Ze lazen over de natuurbouw-experimenten van Le Roy, en over een 
professor die de bermen weer bloemrijker wilde maken. Wat hen erg aansprak 
was, dat kennelijk op de meest armetierige stukjes grond de mooiste planten kon
den groeien en dat krachten ook in een nietige plant zo groot kunnen zijn, dat ze 
blokkades als stenen en asfalt kunnen overwinnen, Ze kwamen derhalve tot de 
slotsom dat bun tuin best iets 'wilderigs' mocht worden en nodigden Wim Kanbier, 
een liefbebber van bet wilde-tuin-genre uit zijn kunsten te komen vertonen . Over 
wat erop volgde vertelt de heer Winkler: 

"Ik vond het al heel leuk dat er uber
haupteen plan voor zo'n tuin werd ge
maakt, want zelf dacht ik dat je een 
tuin maar hoefde te laten verwilderen 
en dan komt het verder vanzelf. Dat er 
zoveel werk aan vast zat, ja dat de be
staande tuin eerst op de schop zou 
gaan en er heuvels zouden worden op
geworpen, nee dar had ik nooit ge
dacht. Ook niet dat het zo rigoreus 
zou toegaan, dat alles wat al in de tuin 
groeide verdween - op een enkel ding 
na waar we erg op gesteld waren, 
maar door moesten we wei Izard voor 
pleiten. 
Ik huiverde toen ik het zag gebeuren 
en dacht: dat kan nooit wat worden, 
er blijft aileen een kale vlakte over 
met hier en daar lappen plastic in de 
grond. Ik kon me vooraf niet indenken 
dai het leuk zou kunnen zijn in een 
tuin van 8 m breedte een vijver van 7 
m oon te leggen. Toch heb ik ver
trouwd op het plan en het enthousias
me van de uitvoerders ervan. lk be
greep dat ik gewoon in het diepe 
moest springen en niet zeuren en be
knibbelen. b.v. dat een vijver van 5 m 
vast beter was. Toen de vijver er lag 
kwam meteen de stevige winter van 
/984-'85, met veel sneeuw zodat in de 
nog lege vijver met inzet van het hele 
gezin een berg sneeuw kon worden 
opgeworpen, want natuurwater was 
beter. 
Het tuinplan was zo opgezet dat de 
lange rechte lade-vorm van 40 m leng
te in drie stukken werd gehakt, elk met 
zijn eigen sfeer: 

I De wintertuin in het stuk vlak achter 
het huis bij de grote glazen tuindeuren 
waar groenblijvers, mossen en varens 
een variatie in groen bieden en bolge
wassen het voorjaar aankondigen. 
II De zomertuin bij de vijver met veel 
liclit en kleur, geschikt voor allerlei 
activiteiten als lezen, praten en/of in 
het waterstaren. 
III De achtertuin voorbij de tweede 
heuvel met een rand van hager op
gaande struiken en bomen. zo ver van 
het huis dat de telefoon mijmeringen 
in het prieel niet meer kan verstoren. 

Vit mijn omgang met een natuurtuin 
heb ik geleerd dat als je iets doet het 
grondig moet gebeuren: niet hier en 
daar een takje weghalen, zoats ik zelj 
gewend was te doen bij het onderhoud 
van mijn eerdere tuin, maar zonodig 
de hele struik of boom omzagen. We! 
respect voor de natuur, maar geen 
ontzag. Toen b.v. twee berken e!kaar 
in de weg stonden werd er een hele
maal opgeruimd. Zelf zou ik zoiets 
niet durven bedenken, maar je leert 
kijken met andere ogen: niet alles is 
prachtig, het gaat er ook om hoe iets 
het best tot zijn recht komi. Bovendien 
moest ik er nog achter komen dat de 
natuur na een forse ingreep snel weer 
terugkeert in een nieuwe, frissere ge
stalte. 
Bij mij was er in het begin zeker spra
ke vaneen tegroot ontzag voorde na
tuurtuin. Ik moest mezelf blijven voor
houden: het is je eigen Win, hij is niet 
heilig, je hoeft er niet eerbiedig rond 

Henk van Emmerik stuurde ons 
bet hiernaast afgedrukte artikel 
met het volgende commentaar: 
"Hierin treft u de samenvatting 
van een gesprek dat ik onlangs met 
de beer Winkler in Heemstede, 
voor wie ik - samen met Willem 
Kanbier - in 1984 een wilde-plan
tentuin aanlegde. Het aardige er
van is m.i. dat nu eens niet een 
beeld wordt gescbetst vanuit de 
kant van de deskundige maar van
uit de leek die verbaasd en geboeid 
toekijkt hoe bet toegaat in een 
wilde-plantentuin. " 
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te lopeno Zo veranderde de voorzich
tige omgang die ik van oudsher met 
mijn tuin had, en dat was hard nodig 
want ik heb nooit een tuin gehad met 
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zo'n onvoorstelbare groeikraclu. 
Schijnbaar in tegenspraak hiermee 
was de nadruk van ontwerper Wim 
Kanbie r: probeer de grond met rust te 
laten, niet te verstoren! Dat was ik 
niet gewend. In een keurige tuin loop 
ie steeds vuiitjes en onkruidjes uit te 
rukken. verstoring was daar een 
must: het ideaat was mooie zwarte 
grond met hier en daar planten, al 
dan niet in het gelid, daar ging het 
om. Nu mocht alles dichtgroeien, kon 
ie vol verwachung gaan kijken wat er 
allemaal op lOU komen. 
Een van de aardigste herinnenngen 
uit de beginperiode is dat Wim Kan
bier met handen vol wad door de tuin 
liep om het uit te strooien. Daar gold: 
het kiemt en komt verder vanzelf, an
ders past het niet, afwachten maar. Zo 
werden we op zeker moment verrast 
door zeldzame plarujes tussen de 
ronde stenen van het pad. Mijn reactie 
was, laten we ze uitgraven en ver
planten voordat er op getrapt wordt. 
maar Wim Kanbier zei: "Nee hoor, 
hier is net opgekomen, hier voelt het 
zich thuis". Dergelijke verrassingen 
waren er meer in de loop der jaren, 
b.v. aardbeien die hier opduiken, later 
ineens op een andere plaats; of oranje 
havikskruid komi in bloei, jaren nadat 
er ooit zaad van is uitgestrooid. 
Dankzij een groeiexplosie meteen in 
het eerste jaar na de aanleg werd de 
tuin een rode bloemenzee met vooral 
veel gele ganzebloemen en felkleurige 
klaprozen. Ret gezicht van de tuin zou 
daarna van jaar tot jaar veranderen 

De tuin direct na de aanleg in 1984 

maar dat heb ik niet zo duidelijk meer 
voor ogen. lk was meer gericht op wat 
er nu weer zou komen dan dat ik zeur
de over wat niet langer bleef. Wei lOU 

ik het b.v. verschrikkelijk vinden als de 
klaprozen verdwenen want die ziin 
voor mij het symbool van de wilde 
tuin. 
Elk jaar opnieuw was het feest te zien 
wat er gebeurde, b.V. de vijver: de uit
bundige groei van de waterlelies, de 
rietsigaren van mijn jeugd die terug
keerden, de ontdekking dat er sala
manders in de vijver zaten terwijl we 
ze er nooit ingestopt hadden, de slak
ken, hangend aan de waterspiegel, de 
padjes die heel traag uit de vijver ka
men. Vorig jaar was een bemoste 
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plastic eend de vaste uitkijkpost voor 
een bruine kikker geworden. 
Ret ongeduld van de eerste jaren is 
verdwenen. lk heb geleerd dar je een 
tuin tijd moet geven. Je gaat ook beter 
onderscheiden waar sprake is van 
overwoekering van een deel van de 
tuin, of dreigt, door een bepaalde 
plant. Er blijft dus genoeg werk te 
doen. Vooral dit jaar groeit de tuin 
woester dan anders, al wekenlang 
voer ik minstens een huiscontainer 
maleriaal af". 

In bovenstaande opsomming van erva
ringen worden de termen wilde-plan
tentuin en natuurtuin vrolijk door el
kaar heen gebruikt, hoewel Ger Londo 
zopas in Oase 2, 1994 debegrippen 
heeft willen definieren. Hoe zinvol het 
onderscheid ook moge zijn, er is ook 
een inherente relatie: als je niets (meer) 
doet in een wilde plantentuin wordt het 
vanzelf een natuurtuin. In de praktijk 
zal het vaak evenals in het hier be
schreven voorbeeld beginnen als een 
wilde-plantentuin, rriaar vaak ook zal 
de natuurtuin op den duur oprukken 
want de natuur heeft net meeste geduld 
en doorzettingsvennogen. 

Dezelfde tuinimpressie, maar dan vljf jaar later 
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