
AnneMarie Broer

Wilfred Beets is geboren in 1954 in
Rijswijk (Zuid-Holland). Deze lente, op
4 april wordt hij 54 jaar. In Rijswijk,
waar hij opgroeide, volgde hij het
Gymnasium. Op zijn zeventiende
besluit hij met vriendin Anne naar
Amsterdam te verhuizen. Zijn aan-
dacht richt hij aanvankelijk op sociaal
werk. Hij werkt in het buurthuis en

voor het ‘Buitenlandse Arbeiders
Kollektief ’ en besluit daarom de
Sociale Academie te gaan doen. Hij
komt in vaste dienst bij de jongeren-
afdeling van de vereniging NIVON.
Hier werkt hij tien jaar. Dan volgt een
periode van bezinning. Op zijn 35e
wordt hij hovenier. Eerst in Amster-
dam, met hoveniersbedrijf ‘Green
touch’. In 1989 doet hij dit bedrijf over
aan een medewerker en verhuist met

zijn vrouw Anne en twee zoontjes van
zes en drie jaar oud naar Drenthe.
Hier gaat hij van start met zijn huidige
hoveniersbedrijf ‘Eko-tuin’.

Geroutineerd rijd ik vanuit Appel-
scha richting Wapse. De bestelauto
waarin ik rijd is een van de gevolgen
van mijn samenwerking met Wilfred
Beets, de ‘tuinbaas’ die mij heeft
geïnspireerd tijdens mijn opleiding
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De dagelijkse
groenpraktijk
van EKO-TUIN

Een serie artikelen over achtergron-
den, motieven en ecologische prak-
tijk van Wilde Weelde-leden; 
aflevering 2: Wilfred Beets.

Wilfred Beets
Tuin van Feike en Sjoukje Tibbe 
kort na de aanleg

          



en me daarna is blijven steunen op
het zelfstandige hovenierspad. Ik
voel het als een zekere eervolle taak
hem ‘goed uit te lichten’ voor het
lentenummer van Oase. 
Ik parkeer de ‘bestel’ - heel ver-
trouwd - naast de ‘Ekotuin-bus’ en
stap de rietgedekte Drentse boerde-
rij binnen, waarin Wilfred woont en
van waaruit hij Eko-tuin runt. Terwijl
ik wacht op de komst van Wilfred,
die nog in zijn werkkamer bezig is,
kijk ik door het raam van het woon-
huis naar een ‘eko-voortuin’ en
geniet van plantrestanten van vorig
jaar, speelse paadjes en sfeervolle
hoekjes met stapelstenen en een
hoge beukhaag nog vol met dor
blad. Wanneer Wilfred de kamer
binnenstapt nodigt hij me meteen
uit nog even te kijken naar wat stuk-
ken voor een gezamenlijke tuinop-
dracht. Hoe bedoel je dagelijkse
groenpraktijk? Ik besluit de touwtjes
uit handen van collega en leer-
meester over te nemen en stuur ons

gesprek richting Eko-tuin en Wilfred
Beets. 

Als kind van vijf mee in de kruiwa-
gen
Van sociaal jongerenwerk naar prak-
tisch hovenierswerk lijkt een grote stap,
hoe verliep dat? “Misschien is de
kiem toch gelegd in mijn jeugd. Mijn
vader werkte als opzichter groen-
voorziening bij een woningbouwver-

eniging in Rijswijk. Als kind van vijf
reed hij me in zijn kruiwagen van
plek naar plek en mocht ik meehel-
pen, dat vond ik geweldig. Mijn opa
was kweker, hij had een grote kas.
De plantengeur in die warmvochtige
kas kan ik na al die jaren nóg zo
oproepen…” Met enige trots vervolgt
hij: “Mijn opa heeft zelfs een cultivar
van anemoon op zijn naam staan:
Anemone hybr. ‘Ahrens’! Tijdens
mijn werk voor het NIVON organi-
seerde ik regelmatig milieu- en
natuuractiviteiten voor jongeren. Ik
kreeg een moestuin, waar ik steeds
vaker kwam. Herman Heijne van
hoveniersbedrijf ‘Oud Diemen’ kwam
op mijn pad toen ik het op mijn werk
steeds minder naar mijn zin had.
Toen was de overstap snel gemaakt.
Een samenwerkingsverband ont-
stond geleidelijk aan. Van hem heb ik
het vak in de praktijk geleerd, want
een hoveniersopleiding heb ik niet
gevolgd. Toen ik mijn eigen hove-
niersbedrijf ‘Green touch’ startte,

maakte ik enorme beginnersfouten.
Ik kan mij nog een tuinofferte voor
een stadstuin herinneren van 6000
gulden. De kosten na aanleg bleken
‘iets hoger’ te liggen, ik schoot er
4000 gulden bij in!”

Hoe ontstond je interesse voor de eco-
logische werkwijze? “Al meteen in de
beginfase in Amsterdam probeerde
ik in elke tuin zoveel mogelijk

natuurlijke sferen te creëren. ‘Green
touch’ was geen ecologisch hove-
niersbedrijf, maar ik zocht wel con-
tact met andere op natuur georiën-
teerde hoveniers. In Amsterdam
richtten we zelfs een praatgroep op.
De echte ommezwaai naar ecolo-

gisch gericht werken kwam toen we
verhuisden naar een commune nabij
Wapse. ‘De Hobbitstee’ was van oor-
sprong een ecologisch tuinbouwbe-
drijf. De overgang van ‘natuurlijke
sfeer-tuinen’ naar ‘ecologische tui-
nen’ was voor mij toen een zeer klei-
ne logische stap. Met Eko-tuin ben
ik meteen op die manier gaan wer-
ken. In 1989 heb ik de cursus
‘Permacultuur Designer’ gevolgd
aan de Warmonderhof. Een intensie-
ve cursus met veel aandacht voor
ecologie en waterhuishouding.” 

De wereld mooier maken… oases
creëren
Op welke wijze geef je nu invulling aan
het ecologisch tuinwerk? “Volgens mij
bestaat er niet zoiets als een stan-
daard ecologische werkwijze. Je kunt
ecologisch werken op verschillende
niveaus oppakken. Het eerste niveau
is het afstand nemen van bijvoor-
beeld bestrijdingsmiddelen en het
gebruik van geïmpregneerd hout of
kunstmest. Een tweede niveau kan
zijn dat je probeert tuinen te creëren
die natuurlijk overkomen, waarbij je
een natuurlijke samenhang
nastreeft; tuinen voor mensen die
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Tuin van Feike en Sjoukje Tibbe in het tweede seizoen

Meidoornhaag haaks op de berg

          



naast plantvriendelijk ook diervrien-
delijk zijn. Op een nog ander
niveau praat je over tuinen die hele-
maal aansluiten bij het omringende
landschap, er een deel van uitma-
ken als een vanzelfsprekende
schoonheid. Ik probeer al deze
niveaus in mijn werk toe te passen.
Ik denk dat de schoonheid van een
plek mensen uitnodigt er voor te
zorgen en het, in de tijd, zelfs uit te
breiden. Om je heen zie je voortdu-
rend leeggeplunderd land, de
samenhang met de omgeving is
zoek, de oorspronkelijke bovenla-
gen aangetast. Ik vind het belang-
rijk stukken land als het ware weer
terug te geven aan de natuur, een
situatie te creëren waarin de
natuurlijke samenhang weer her-
stellen kan. Bijvoorbeeld een stuk

land of een tuin in een veenachtig
gebied waar je de vochtige sfeer
gewoon vóelt, ook al is die plek
jarenlang anders ingericht. Vocht
hoort op die plek, dus als je ’m her-
inricht met aandacht voor die oor-
spronkelijke sfeer met vochtminnen-
de beplanting en bijvoorbeeld een
poel of vijver, dan voel je dat het
klopt omdat het ‘hoort’ op die plek.
Het werkt helend die juiste sfeer te
herstellen. Het klinkt misschien

hoogdravend, maar ik wil de wereld
mooier maken… oases creëren!”

Soms hebben opdrachtgevers heel
andere ideeën over de invulling van
tuin of erf, hoe los je dat op? “Ik pro-
beer mijn opdrachtgevers te overtui-
gen van wat ik waarneem wat de
plek, de tuin of het erf nodig heeft.
De tuinomgeving staat voor mij cen-
traal, ik probeer opdrachtgevers
door mijn visie te overtuigen. De

wensen van de klant vind ik dus van
minder belang, ten opzichte van
mijn gevoel voor de plek. Problemen
tussen de opdrachtgevers en mij
ontstaan wanneer hun wensen com-
pleet tegenovergesteld zijn aan mijn
visie op hun tuin. Een voorbeeld.
Ooit werd ik door mensen gevraagd
hun tuin aan te pakken. Toen ik het
erf opreed voor een eerste bezoek
bekroop mij meteen al een voorge-
voel. Dat wat ik zag stond mij tegen.
Ik zag een erf omsloten door een
enorm hekwerk. Binnen dat hekwerk
stond een hondenkennel en een 4-
wheeldrive. Ik heb de opdracht in
eerste instantie aangenomen, het
opmeetwerk gedaan en was al weken
bezig met een ontwerp, dat maar
niet wilde vlotten. Op een bepaald
moment werd me duidelijk dat wan-
neer ik hun wensen zou uitvoeren,
die op geen manier overeenkwamen
met wat ik vond dat de tuin nodig
had, ik de plek onrecht zou doen.
Toen heb ik, ondanks de tijd die ik er
al aan besteed had, de opdracht
teruggegeven.” 

Inspirerende C2C-filosofie
Wat boeit of inspireert je? “De natuur
zelf. We kunnen er als mens niet
tegenop. Kijk eens naar golvende
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De insectentuin in de tuin van Feike en
Sjoukje Tibbe direct na aanleg, boven, en
in het tweede seizoen, links

       



lappen kraaiheide, of de kleuren en
patronen van bomen begroeid met
mos. Ik probeer het te verwerken in
mijn tuinen, maar eerlijk gezegd lukt
het nooit helemaal. Ook al bedenk je
iets nog zo goed, planten zoeken
hun eigen weg, het van te voren
bedachte beeld wijzigt zich eenmaal
aangeplant, spontaan. Wat mij ook
inspireert is berglandschap. Ik ben
een liefhebber van berglandschap-
pen en de bijbehorende vegetaties.
Helaas kan ik die inspiratiebron in
mijn tuinen nauwelijks benutten,
tenzij je denkt aan beplanting van
vegetatiedaken. Ik ben geboeid door
het driedimensionale aspect van
landschappen of tuinen. Je ziet vaak
van die tuinen die in mijn ogen tuin-
tekening gebleven zijn. Ik noem ze
ook wel ‘kijkdoostuinen’. Vanaf de
straat of de huiskamer kan je de tuin
wel overzien, maar je kan er niet bij
betrokken raken. Ik ben juist altijd
op zoek naar beleving van een plek.
Een tuin van mijn hand heeft altijd
een ‘contrapunt’. Een verbindend
driedimensionaal element tussen
het bewoonde gedeelte en het meer
natuurlijk gedeelte van de tuin, dat
ervoor zorgt dat de tuin ook echt
beleefd kan worden. Bijvoorbeeld
met behulp van een pad langs
beplanting van woonhuis, via de
bloementuin of boomgaard, naar
een ruiger gedeelte waar zich dan
weer een tuinhuisje, vuurkorf, medi-
tatieplek of iets dergelijks bevindt.
Om de hele tuin te ervaren, moét je
erin! Maar wat mij op dit moment
het meest van al inspireert is een in
2002 verschenen boek over een
nieuwe visie op duurzaam ontwer-
pen, de ‘cradle to cradle-methode’.
De centrale gedachte van de cradle
to cradle (wieg tot wieg) filosofie is,
dat alle gebruikte materialen na hun
leven in het ene product, nuttig kun-
nen worden ingezet in een ander
product. Het verschil met conventio-
neel hergebruik is dat er geen kwali-
teitsverlies is, er geen restproducten
zijn die alsnog gestort worden. Een
uitdaging om dat te proberen toe te
passen in de tuinontwerppraktijk!”
(noot redactie: ‘Cradle to Cradle:
Remaking the way we make things’
door William McDonough en
Michael Braungart)

Gevoel voor natuurwezens koppelen
aan praktisch inzicht
Wat voor opdrachtgevers trekt Eko-
tuin aan? “Opvallend vind ik de vrij
grote groep zelfstandig werkende
adviseurs, therapeuten en psycholo-
gen. Ook het aantal spiritueel geïn-
teresseerden is opvallend. Ik had
ooit te maken met een klant die
vroeg of ik in zijn tuin ‘de geest van
de bomen zou respecteren’, na wat
aarzeling wilde ik doorverwijzen
naar een andere hovenier. Maar
nee, de opdrachtgever stond erop
dat ik zijn tuin zou gaan doen! Ik
weet niet precies hoe dat komt. Ik
ben zelf geen ‘bomenprater’ en
toch trek ik wel klanten uit die hoek
aan. Niet dat ik gevoelloos ben voor
natuurwezens. Het is zelfs zo dat ik
pijn kan ervaren wanneer bijvoor-

beeld wortels van een boom flink
geraakt worden, of wanneer door
menselijk ingrijpen te weinig vocht
op een bepaalde plek terechtkomt.
Ik heb gevoel voor de ‘zachte kant’
van het werk en combineer dit met
praktisch inzicht en durf om zaken
zodanig vorm te geven dat het op
lange termijn voor alle partijen
goed is.” 

Een praktijkvoorbeeld
Ook in deze Oase een voorbeeld uit de
praktijk. Naar welk tuinproject van
Eko-tuin neem je ons mee? “Ik doe
het liefst particuliere tuinen en daar-
om heb ik gekozen voor de tuin van
Feike en Sjoukje Tibben in Onna
(Overijssel). Een woonboerderij op
de flank van de Havelterberg. Een
gebied met natuurlijk reliëf, ooit
gebruikt als zandgroeve, nu als
waterwingebied. Rondom de boerde-
rij bossen en vlakbij een natuurlijke
beek. De oude tuin om en achter het
huis was een kakofonie van groen-
blijvende heesters en buxus langs
betonstenen pleintjes. Een schrij-
nend voorbeeld van een tuin met
een slechte overgang van tuin naar
natuurgebied. De nieuwe bewoners
wilden hier iets moois van laten

maken. Van de totale oppervlakte
van het erf, ongeveer 1,5 hectare, zou
Eko-tuin twee stukken van 20x30 en
40x30 meter opnieuw inrichten.” 

Welke mogelijkheden of beperkingen
kwam je tegen? “De opdrachtgevers
en ik zaten qua denkwijze helemaal
op één lijn. Feike is in het dagelijks
leven organisatieadviseur voor
milieuvraagstukken; zowel Feike als
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Sjoukje realiseerden zich het unieke
van de plek heel goed. Ze wilden
graag dat hun tuin goed in de omge-
ving zou passen en er ontstond
automatisch een plezierige samen-
werking. Dat resulteerde bijvoor-
beeld in het idee van de aanleg van
een leemvijver achter in de tuin,
waarin het door henzelf van het riool
afgekoppelde hemelwater een
bestemming kon krijgen. Ook het
idee van een insectentuin met veel
insectentrekkende struiken en plan-
ten aangevuld met fruitbomen naast
het huis vond instemming. Een
beperking vond ik de aanwezigheid
van een hoogspanningsleiding, geen
fijn uitzicht, er stonden fruitbomen
onder die raar getopt waren. Ik
besloot niet te gaan proberen die lei-
ding te maskeren, maar plekken te
creëren waardoor het oog van die
leidingen, naar in het oog springen-
de plekken getrokken zou worden.
En ik wilde bomen planten op plek-
ken waar ze ongehinderd oud zou-

den kunnen worden. Verder moest ik
oppassen voor erosie. Het erf is
gelegen op een afgegraven zand-
stuwwal, een enorme zandput met
als nieuwe functie: natuur- en water-
wingebied. In mijn ontwerp moest ik
zorgen voor haaks op de berg lig-
gende (beplantings-)lijnen om erosie
te voorkomen.”

Wat verliep gemakkelijk tijdens de aan-
leg en wat moeizaam? “Ik kon aan-

sluiten op een volgroeide beuken-
haag en op een kleinschalig, natuur-
lijk landschap met allerlei mogelijk-
heden voor zichtlijnen. Tijdens de
aanleg kreeg ik juist te maken met
hevige regenval, toen ik op een hel-
lend deel van de tuin haaks op de
berg 35 meter meidoornhaag had
aangeplant. De wortels hadden hun
werk nog niet gedaan. De hele haag
is naar beneden gezakt en moest
opnieuw worden gezet.
Verder had ik een pro-
bleem met het leem van
de vijver. Via een bevrien-
de kraanmachinist was ik
getipt op leem die was
vrijgekomen door
Havelter nieuwbouw.
Mooi dichtbij, dus verant-
woord. Het monster zag
er prima uit, vette fijne
leem zonder stenen, maar
de echte lading zat vol
met oneffenheden. Het
leverde een poreuze vijver

op. Voor een dekkende laag moest
er alsnog nieuwe leem uit Smilde
worden aangevoerd. Extra werk en
extra vervoer, dat zat goed tegen.”

Wat vind je zelf van het eindproduct en
wat waren de reacties van de
opdrachtgever? “De tuin is een veel
logischer geheel geworden, met een
bloemen- en fruittuin dichtbij het
huis en overgaand in een meer land-
schappelijk gedeelte achter de boer-
derij, aansluitend op het natuurge-

bied van de Havelterberg. Voor mij
voelt dat heel goed. In deze tuin ben
ik alleen nog maar nodig voor
advies. Feike en Sjoukje zijn zelf
doorgegaan op de gezamenlijk inge-
slagen weg. Al het onderhoud doen
ze zelf. Ze hebben een speelse
moestuin aangelegd en zijn nu nog
bezig met een nieuw stuk tuin, dat
zij laten aansluiten op de bestaande
insectentuin. Dat klinkt goed, toch?”

Aan het eind van ons gesprek zijn we
beiden suf van het zitten en praten.
Tenslotte zijn we beiden hovenier en
geen praters… In de dagelijkse groen-
praktijk, waarin ik Wilfred Beets regel-
matig tegenkom, is het lichamelijke
werk dan misschien wel zwaar maar
aan het eind van de dag heb je gloei-
ende wangen en ruikt je haar zoet.
Ondanks het suffe gevoel vraag ik hem
of we nog iets vergeten zijn? “Ach ja,
een stuk voor Oase en we hebben
het nog niet eens over plantjes
gehad!” 

Wapserauwen 5 7983 KE Wapse 
0521-551146
www.ekotuin.nl

AnneMarie Broer is zelf ook eco-
logisch hovenier.
www.juffer-in-het-groen.nl
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Leemlaag aanbrengen

Kakofonie van buxus en pleintjes

         


