
De drijvende kmcht van samenwerken
 
----- I 

Marleen van Tilburg 

Samen sta je sterk, samen is meer, 

1 + 1 = 3, allemaal rnanie ren waarop 

je kunt zeggen dat samenwerken wei 

een heel andere energie heeft dan in 

je eentje dingen doen , al is het 

aileen al omdat je in je eentje 

gewoon minder aan kunt. Dat dit 

waar is heeft voor mij het samenwer

ken met veel van mijn Wilde Weelde 

collega 's in de VIBA tuin in Den 

Bosch bewezen . 

Wat begonnen is als een idee van 

aanvankelijk vier W ilde Weelde leden 

in samenwerking 

met Fred van der 
Burgh van de 

VI BA, heeft gere

sulteerd in een 

geweldige tuin, 
waar ik als een 

van de vele wer

kers, heel erg trots 

op ben. In de vori

ge Oase stonden 

nog foto's van een 

plek in ontwikke

ling. Chaotische 

bulten materiaal 

die klaar lagen om 
tot een vorm ver

werkt te worden. Nu, al weer enige 

tijd verder, hebben we met ongeveer 

30 leden, steeds in een andere 

samenstell ing, uit deze ogenschijn

lij kewanorde een heuse tuin weten 

te creeren , Dit omsloten gebiedje 

met paradijselijke sfeer zal zich ook 

nog eens steeds verder ontwikkelen, 

daar ben ik van overtuigd . 

De allereerste keer dat ik de VIBA 

-patio buitenruimte instapte, had ik 

het gevoel dat ik de luchtplaats van 

een geva ngenis betrad. De plek voel

de somber, overschaduwd . De rom

melige materialen , geparkeerd op 

deze vrijwel geheel met zware 30 x 

30 tegels bekleedde buitenruimte, 

bewezen dat er niet veel gebruik van 

de 'tuin' werd gemaakt. 

Toch had het iets. Misschien war en 

het de mooie muren van de vroegere 

De Gruyter fabriek. Misschien was 

het de uitdaging, maar in ieder geval 
was het de zin die-me bekroop en 

die ik deelde met mijn collega's 

Hans Pijls, Peer Stevens, Jeroen 

Charpentier en Fred van der Burgh 

(VIBA), om van deze schijnbaar 

hopeloze ruimte toch iets te rnaken . 

Soms lijk je wei gek, om aan bepaal

de dingen te beginnen. Maar meteen 

in het begin was het er al; de kracht 

om elkaar te inspireren . We hadden 

er onmiddellijk z in in en voelden ons 

gesterkt omdat we dit gevoel met 

elkaar deelden . 

Het begon met het samen bed enken 

van een ontwerp. Aanvankelijk nog 

met z 'n vijven , al gauw met een kern 

van 12 Wilde Weelde-Ieden . Een 

belangrijk motief voor de vormge

ving van de tuin was dat het een 

plek moest zijn, waar Wilde Weelde 

zou kunnen laten zien wat dat is, 

een natuurrijke tuin . Een tuin ont

worpen en aangelegd met respect 
voor dieren, planten en mensen 
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(kor to m: het m ili eu) , Een plek am te 
laten zien dat het met herge bruikte 
material en, zelfs zwar e 30 x 30 
tegels en di kke bro kken vo rme loos 
beton , in onze t uin ove rvloed ig aan
wezig, tach mogel ijk is een war me 
en nat uurli jke sfeer te creeren. En 
last but not least , een plek waarin 
oa k de vo rmgeving een belangri jke 
ra l speelt. Waar we kunnen lat en 
zi en dat nat uur en een mooie vorm
geving voo r het creeren van een tui n 
beiden belangri jke aspecten zij n. 
Het doe l was (en is) veelledi g, te 
veeI am nu op te noemen . De kleur
rijkheid van de leden van onze ver
eniging moest terug te vind en zijn 
in onze tuin , zander de ecolog ische 
en natuu rli jke prin cipes van onze 
veren igin g te kart te do en. Het l ijkt 
een onmo gel ijke opd racht rnis
schien, maar door van het begin af 
aan de same nwer king op en en zu i
ver te hou den en zo veel mogelijk 
Wi lde Weelde-Ieden te vrag en mee 
te do en, is het draagvlak onts taan 
wat ui teindel ijk geresulteerd heeft in 
de Wi lde Weelde/ VI BA tui n. Na g 
steeds zet ten veel coll ega' s zich in 
voor het vervolg van de tuin , de bl ij
vende PR en, uite raard, het on der 
houd . 
In vijf m aande n tijd is ze gecreeerd , 
deze wonderli jke Wild e Weelde 
wereld. Dagen sam enwerken, in zan 
en regen, vele kubi eke meters puin 
versjouwen en verstou wen, fi jnbe
snaarde stapelmuurtjes vorm en en 
architectonische hoogstand jes waar
mak en, zoals ons veel bediscussi
eerd e aquaduct met watermuur. 
U ite indel ijk is het allemaal gelukt en 
hebben we het waargemaakt. Een 
groat dynam isch team, wat de ener
gie heeft ger icht op een gezam en
lijke draom: de Wil de Weelde tu in. 
He t is indrukwekkend wat daar in 
Den Bosch gepr esteerd is. Een ver
wezenli jki ng van een gezamenli jk 
ged ragen droom . 
De tuin is de moeit e waard am te 
bezoeken , am je te laten inspire
reno H ier kun je ideee nopdo en am 
in je eigen tu in uit te voe ren . 
Voo ral leuk am dat sam en m et 
anderen te doen , maar aileen mag 
natuurlij k oak . 

Adres en openingst ijden; 
VI BA Veemar ktkade 8, 
gebauw B '5 Hertogenbosch 
ma ti m do 9.00 tot 17.00, vr 
9.00 ti m 13.0 0 

Meer in form atie: 073 6216943, 
fredvanderburgh@viba-expo .nl 

Ma rleen van Tilburg verhuist 
binnenkort van Ams terdam 
naar Vught. 
Daarom haar e-ma iladres : 
rapunzeltuinen@planet. nl. 
Z ie oak de websites: 
www.rapunzeltuinen.nl 
www.bu itenkans.org 
www.wildeweelde.nl 
www.vi ba-expo.nl 
Foto's:
 
Henri van Son C1{ Martin Stevens
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