
Ma rleen van Tilburg 

Het is alweer bijna drie maanden 
geleden dat Vroege Vogels, het radio
programma van de VARA, haar 25 
jarig bestaan vierde in de vorrn van 
een speciaal festival. 25 Jaar ove rle
yen in medialand is niet niks, er zou 
met de feestelijkheden dan ook 
groots uitgepakt worden. 
Een jaar geleden werd al begonnen 
met de voorbereidingen. De vele 
ideele stichtingen, verenigingen, 
kringen enzovoorts, die Nederland 
rijk is op natuur- en milieugebied. 
werden ben aderd met de vraag of zij 
zich op het festival zouden willen 
presenteren. Zo ook onze vereniging 
Wilde Weelde. 

Wilde Weelde is een vereniging die 
vijf ja ar geleden uit de Oase-basis is 
gegroeid. Een kring van mensen die 
op een professione le manier bezig is 
de directe omgeving natuurRijk in te 
richten. Voor de leden van Wilde 
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WeeJde is werken aan de inrichting
 
van een duurzame, ecologische.
 
mens- en diervriendelijke omgeving
 
het uitgangspunt in hun werk.
 
Op de vraag om deel te nernen aan
 
het Vroege Vogels festival heeft het
 
bestuur dan ook positief gereageerd.
 

Aanvankelijk zou Wilde Weelde. net
 
als vele andere deelnerners, een
 
marktkraam huren, waarop we onze
 
vereniging zouden kunnen presente

ren. Het bestuur verwachtte op deze
 
manier meer bekendheid aan onze
 
vereniging en onze doelstelling te
 
kunnen geven.
 
Het huren van een tent zat er voor
 
onze kleine vereniging van 100 leden
 
niet in.
 
Het was inmiddels hartje zorner, De
 
plannen en de voorbereidingen voor
 
de presentatie en inrichting van onze
 
marktkraam waren al zo'n beetje
 
rondo We hadden nog even de tijd tot
 
het 28 september zou zijn.
 

Tot we ergens, begin augustus, plot

seling verrast werden met de vraag of
 
Wilde Weelde als vereniging van
 
'tuinspecialisteri' een voorbeeldtuin
 
van 15 x 15 meter wi Ide inrichten.
 
Een vraag die eigenlijk een aanbod
 
was.
 
Inplaats van ons op een kraam te pre

senteren, kregen we ineens de kans
 
om werkelijk met onze specialiteit uit
 
te pakken!
 
We zouden aan heel Nederland kun

nen laten zien, althans aan hen die
 
het festival terrein bezochten, hoe je
 
een tuin tot een fijne en bijzondere
 
natuurrijke plek kunt maken. Een
 
aangename plek voor veel dieren en
 
wilde planten en natuurlijk ook voor
 
jezel f.
 
Dit aanbod kwarn echter, zoals
 
gezegd, begin augustus. Het was
 
volop vakantietijd. De meeste men

sen waren weg en we kregen drie
 
dagen om te beslissen of we dit zou

den doen. Zo nee dan ging de vraag,
 
en de kans. naar een andere vereni
ging. 
De vraag, die gesteld werd aan het 

bestuur, kwam via her secretariaat op 
donderdag bij mij binnen. De andere 
leden van het bestuur waren elders 
op de wereld en ook ons secretariaat 
stond op het punt van vertrekken. 
Maandag moest het antwoord binnen 
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Daar zat ik dan. Ik kon toch moeilijk 
in mijn eentje beslissen dat we dit als 
vereniging zouden doer1. Maar dat we 
dit zouden moeten doen dat voelde ik 
zogezegd weI aan mijn vaarwater. 

Ik ben onmiddellijk gaan rondbellen 
en grootscheeps gaan mailen, 
Gelukkig hebben we als vereniging 
een zogenaamde email groep. Een 
'account' waarop, vrijwel dagelijks, 
heel veel leden elkaar aJ rnailend ont
moeten, om de meest prangende vra
gen en ervaringen uit te wisselen. 
Uiteraard heb ik meteen de vraag via 
dit medium bij onze leden gedropt. 
Al meteen kwarnen de eerste reacties 
binnen, gelukkig waren er ook leden 
niet op vakantie, of al geweest. 
Oat we de tuin aan moesten leggen, 
de kans moesten grij pen, zoals mijn 
eigen gevoel ook zei, zo reageerden 
ook andere collega's. Nadat er heel 
oprecht beloofd was door een aantal 
van onze leden, zich meer dan 100 % 
te geven voor dit plan. durfde ik 
maandag te bellen en te zeggen dat 
Wilde Weelde het zou doen. 

Bedenk even wat her betekent een 
tuin in te richten van 15 x 15 meter. 
In de eerste plaats moest er een plan 
kornen. Erzou heel veel materiaal 
verplaatst moeten worden. En om 
van de tuin een echte tuin te maken 
moesten er behalve de zogenaamde 
'dode' materialen voor o.a. afschei
ding en verharding ook heel veeI 
planten kornen. Bomen en struiken 
en vaste planten. 
De afweging of we met het maken 
van een tuin die slechts een dag zou 
bestaan weI voldoende duurzaam 
bezig waren, werd beantwoord door 
het belang van het uit willen dragen 
van ons idee om een tuin milieu
vriendelijk in te richten. 
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Je moer als vereniging met je bood
schap de mensen zien te bereiken. En 
daartoe was de aanleg van een derge
lijke 'showt uin' die bezoc ht zou wor
den door voor ons potentieel publiek 
een verantwoorde manier. 

De tuin is er gekomen. En wat voor 
een tuin ! 
Zelfs nu, al weer na een heIe tijd, 
zijn aile mensen die er aan mee heb
ben gewerkt er nog steeds heel trots 
op. Het was een prachtige plek. Het 
begon al met een sterk ontwerp dat 
uit de gezamenlijke pen van een aan
tal tuinontwerpers van onze vereni
ging vloeide. Een ontwerp waarin 
aile voorwaarden waaraan een na
tuurvriendelijke tuin moet voldoen 
waren verwe rk t, 

Via een rond gang konden de bezoe
kers genieten van een kleur- en vor
menrijke plek, vol creatieve en 
navolgbare ideeen. Met bijzondere en 
vaak hergebruikte materialen bouw
den we er elementen zoals een orga
nische wand van stro , bJaderen en 
takjes, Een takkenril die toegepast in 
de tuin een grote aantrekkin gskracht 
heeft op vogels, amfibieen en nog 
veel meer Kleine dieren. Een takken 
sofa, een mozaiekterras van oude 
stoeptegels, een Joofgang van prach
tig gekro mde robiniatakken, een die
renhotel van allerlei klein hergebruikt 
materiaal, bijzondere tuinbeelden, 
een prachtige vijver, een vogelbosje, 
vlinderplanten en nog veel meer ele
menten. 

Door een vooraankondiging op de 
radio was er aan de aanwezigheid 
van onze tuin al bekendheid gegeven. 
Op de dag van het festival kwam een 
reporter van de VA RA langs om een 

interview af te nemen. Dankzij deze 
aandacht heeft de tuin duizenden 
bezoekers getrokken. 
Veel van onze leden, inclusief aile 
bestuursleden, waren aanwezig om 
vragen van het publiek te beantwo or
den. De vele bezoekers hebben van 
de gelegenheid om vragen te stellen 
enthousiast gebruikgemaakt. 

Onze tuin was het voorbeeld om te 
laten zien dat je op iedere plek een 
plaats met veel natuur kunt realise
reno Het was echt een schitterende 
ruin! 
Het meest wonderlijke is misschien 
nog wei dat, ondanks dat er zo veel 
verschillende mensen aan hebben 
meegedacht en gebouwd, het toch 
een eenheid is geworden. Er is kei
hard gewerkt om dit voo r elkaar te 
krijgen. Van begin af aan hebben col
lega's zich inderdaad voor meer dan 
100 % ingezet. De voorbereidi ngen 
vroegen heel veeI tijd. Maar ook het 
bouwen, het omtoveren van een stuk 
maagdelijke grond tot een voorbeeld
tuin heeft heel war uren, zeg maar 
gerust dagen gekost. 
Helaas moest onze ruin, met zo veel 

moeite en energie gec reee rd, in ee n 
avond weer worden afgebroken. 
Heel veel mensen waren er. Ook om 
te helpen alles weer in de oude staat 
te herstellen. Om onze leden nog een 
laatste keel' op de proef te stellen. 
hebben de weergoden voldoende 
regen naar beneden Iaten storten om 
de heIe Sahara te bevloeien. En dar 
uitgerekend in die uren dat we van 
onze mooie tuin weer een keurig ter
rein moesten maken. Het komt niet 
vaak voor dar het z6 hard regent in 
Nederland. We] hard, maar z6 hard? 
En dat uit gerekend op dar moment. 
Het was hart verw arrnend. Een grote 
groep mensen die dit karwei met z' n 
allen heeft gek laard. En ondanks de 
enorme stortbui bleef de spirit onge
lootlij k goed. Er werd zelfs geJachen. 
niemand liet door het weer zijn stem
ming vergallen. 

Het is in deze tijd bijna vreemd om 
van zoiets als solidariteit en gemeen
schapszin te spreken. Maar dat is wei 
wat ik heb gevoeld. Misschien maak
te ook dat de tuin mede zo ijzersterk. 
Van begin tot einde heeft die geest er 
goed ingezeten. Ik ben ontzettend blij 
dat ik hieraan heb mogen meewer
ken. 
Een heel mooie tuin en vooral een 
geweldige mooie ervaring, om nooit 
te vergeten . 

Marleen van Tilburg is tuinontwerp
ster (Rapunzeltuinen) ell bestuu rslid 
van vereniging Wilde Weelde. 
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