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Laatste van een serie artikelen over achter-
gronden, motieven en ecologische praktijk 
van Wilde Weelde-leden. Aflevering 6: Nico 
Kolthek.
AnneMarie Broer

Nico Kolthek (61) groeit op in een dijkhuisje 
aan de ringdijk van Amsterdam op de grens 
met de Haarlemmermeerpolder. Bij de 
stichting Oase ontmoet hij geestverwanten. 
Hij is betrokken bij de oprichting van de 
vakgroep Wilde Weelde en maakt deel uit van 
het eerste bestuur.

Het is nog donker als ik op weg ga. 

Eerst met een dieseltreintje naar 

Zwolle en dan in één keer door naar 

Den Haag waar Nico me opwacht. 

Met een kop koffie en een Goudse 

stroopwafel voel ik mij snel thuis en 

we praten weldra over het leven en 

werk van deze ‘oude rot in het vak’. 

Op ongeveer 40-jarige leeftijd ben 

je begonnen als zelfstandig werkend 

hovenier, wat ging er aan die keuze 

vooraf?

“Terugkijkend op mijn leven zie ik 

verschillende fasen. Tot ongeveer 

mijn veertiende zou ik nu willen 

omschrijven als ‘droomtijd’, een 

gelukkige tijd van volledig ‘in het 

nu zijn’. We woonden aan de rand 

van de Haarlemmermeerpolder, de 

natuur om mij heen wás er gewoon, 

ik speelde erin en ging er volledig 

in op. Er kwam een omslag tijdens 

mijn middelbare schooltijd en toen 

ik ging werken. Ik had geen idee 

wat ik zou gaan doen en kwam als 

kantoorklerk terecht bij een Am-

sterdamse bank. Mijn werkelijkheid 

was anders dan de mij omringende, 

ik had er geen verbinding mee. 

Gedreven door grote onrust ging 

ik reizen. Frankrijk, Italië, Turkije, 

India, steeds verder tot aan Au-

stralië. Al reizend raakte ik in alle 

opzichten volledig de weg kwijt, 

een labyrint. Terug in Nederland 

kwam ik in Aardenburg te wonen. 

Hier ontstonden na een poos allerlei 

vriendschappen. Toen ik ook nog 

werk vond in de buitendienst van 

een vormingscentrum veroverde 

ik langzaamaan weer een plek in 

de samenleving. Ik merkte ook 

dat buiten werken voor mij heel 

belangrijk was. Toen ik na verloop 

van tijd mijn huidige vrouw Sonja 

ontmoette vertrokken we naar Den 

Haag, daar groeiden onze kinderen 

Wouter en Sterre op. Bij de gemeen-

telijke plantsoenendienst kreeg ik 

de mogelijkheid om de driejarige 

hoveniersopleiding in deeltijd te 

volgen. Kort nadat ik mijn diploma 

had gehaald werd ik beheerder in 

heempark H.J. Bos in Loosduinen. 

Maar mijn behoefte aan creativiteit 

en dynamiek kon ik pas echt kwijt 

toen ik vanaf 1988 steeds meer 

dagen per week, fietsend van klant 

naar klant, begon met mijn eigen 

hoveniersbedrijf.”

De dagelijkse groenpraktijk van 

Hoveniersbedrijf Nico Kolthek
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Verbinding en vrijheid
Je bent in 1994 bij de start van de 

vereniging Wilde Weelde betrokken 

geweest, had je ook al gekozen voor de 

ecologische werkwijze? 

“Toen ik voor het heempark in 

Loosduinen werkte kwam ik op het 

spoor van de stichting Oase. Hier 

waren mensen met wie ik mij direct 

verbonden voelde, ze leken te den-

ken zoals ik. Ik zie de eco-gedachte 

als innerlijk proces, het hele leven 

is eco, alles is met alles verweven, 

uiterlijk en innerlijk op oneindig 

veel niveaus. Als er geen verbinding 

is met de omgeving, dan krijg je 

rare verschijnselen als verwoesting 

en oorlog. Als wij ons er wel mee 

verbonden voelen, dan gaan we uit 

vrije wil zorgvuldig met omgeving 

en elkaar om. Mijn bijdrage aan het 

tot stand komen van de vakgroep 

was dan ook een logische stap.”

Je denkt ecologisch, hoe vertaalt dat 

zich in je werk? 

“Mijn denkwereld is gericht op oos-

terse filosofie, ik wéét dat alles met 

alles verweven is en daar handel 

ik zo goed mogelijk naar. Voor mij 

houdt dat in dat ik in tuinen zorg-

vuldig te werk ga, me aanpas aan de 

omstandigheden, zoveel mogelijk 

hergebruik, ik gebruik geen bestrij-

dingsmiddelen en kunstmeststof-

fen. Waar het kan zal ik inheems 

plantmateriaal gebruiken, maar 

evengoed pas ik cultuurplanten toe. 

Belangrijker dan dat de plantjes 

precies kloppen, vind ik, dat een 

tuin goed moet aanvoelen. Ik wil 

dat de eigenaren betrokken raken 

bij hun eigen tuin, ook de mensen 

die er minder kennis van hebben. 

Het heeft geen zin een tuin vol te 

zetten met uitgekiende inheemse 

beplanting als de mensen die er in 

leven ‘er niets mee hebben’. Het is 

dan beter mensen meer houvast te 

bieden met planten in duidelijke 

ordening en eventueel van daaruit 

naar een semi-spontane of spon-

tane beplanting toe te werken.”

Was er iets of iemand die je in het 

bijzonder inspireerde? 

“Ja, cruciaal was voor mij een 

Oase-excursie naar de tuin van 

beeldend kunstenaar Sjef van der 

Molen in Velp. Tijdens deze excur-

sie ging er een heel andere tuinwe-

reld voor mij open. De wereld van 

‘vrije vormgeving’. Die tuin heeft 

mij vrijgemaakt van het schoolse 

tuintekenen. In de tuin rondom zijn 

woonhuis heeft de kunstenaar op 

een heel vrije manier met materiaal 

en vormgeving gewerkt. Van puin 

heeft hij allerlei torens, muren en 

andere constructies gebouwd en 

samen met een natuurlijke vijver 

en beplanting tot een fantastische 

plek gemaakt. Voor mijn gevoel 

werd hier gebroken met alle strakke 

ontwerpregeltjes. Vanaf toen heb ik 

in mijn eigen tuinontwerpen ook 

steeds meer vrijheid genomen om 

tuinen te creëren overeenkomstig 

mijn eigen intuïtie.” 

Omarmende tuinen
Hoe zien jouw tuinen er dan uit, heb 

je alle tuinontwerptheorie losgelaten? 

“Bij sommige tuinen waar ik voor 

het eerst kom weet ik al meteen 

hoe de vormgeving kan worden. 

Is dat gevoel er niet dan wordt het 

meer een denkproces. Daar is ook 

niets mis mee. Het zijn de bewoners 

die de ziel van een tuin bepalen, 

maar als er sprake is van bewoners 

die zich niet met een tuin kunnen 

of willen verbinden, dan ontstaat 

een statustuin, technisch wellicht 

perfect, maar levenloos. Kenmer-

kend voor mijn tuinen is dat ik er 

ruimtes creëer, die ik met beplan-

ting omsluit. Deze tuinen lijken 

de bewoners te omarmen. In de 

vormgeving maak ik net als ieder-

een gebruik van standaard lijnen: 

rechte, ronde, ovale enzovoorts. 

Het is vooral de keuze voor bepaald 

materiaal en het soort beplanting 

waardoor ik een heel eigen sfeer 

oproep.” 

Een ‘omarmende’ tuin.
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Bijvoorbeeld? 

“Van al mijn tuinwerk is 95% stads-

tuin. In de stad zie je in het voorjaar 

een explosie van bloei, dat stopt 

tegen de zomer. De oppervlakte van 

stadstuinen is meestal beperkt, dan 

vind ik het mooi om op die kleine 

oppervlaktes minder voorjaars-

planten toe te passen, maar juist 

te kiezen voor beplanting met een 

bloemenpracht van midzomer tot 

ver in de nazomer, waardoor het ge-

voel van zomer verlengd wordt. Dat 

geeft natuurlijk een enorm contrast 

met de buurtuinen en dat valt op!”

Bij het zien van zijn foto’s trekt iets 

anders ook mijn aandacht, er is veel 

terraswerk. Terrassen met allerhande 

patronen, uit verschillende materia-

len samengesteld. Nico licht toe: 

“Ik houd van contrast en dat werkt 

ook door in het harde gedeelte van 

een tuin. Ik werk veel met rode 

klinkers en tegels in allerlei forma-

ten met contraststeen, bijvoorbeeld 

de blauwgrijze scoriabricks.” 

Doe je de hele uitvoering alleen?

 “Al het voorbereidende werk, het 

tekenen, de planning, de inkoop 

doe ik zelf. Tijdens de aanleg en 

het onderhoud werk ik samen met 

mijn vaste hulp. Specialisten zoals 

boomverzorgers, timmerlieden en 

stratenmakers huur ik in. Ik vind 

het ook heel plezierig om in drukke 

tijden met collega Wilde Weelders 

samen te werken.” 

Nieuwe ordening
Je werkt sinds 2006 twee dagen per 

week in Den Haag, de rest van de 

week vanuit je huis in Aardenburg, 

dat lijkt een overgangssituatie, ben je 

op weg naar een nieuwe fase? 

“Ja, misschien kan ik deze periode 

wel het beste omschrijven als die 

van ‘nieuwe ordening’. We hebben 

een mooi vrijstaand huis gevonden 

in een ruimtelijke omgeving op een 

plek waar we ons goed thuis voelen. 

En al ga ik richting pensioen, het 

is mijn bedoeling ook in Zeeuws 

Vlaanderen rustig door te gaan met 

hovenieren. Ik ben betrokken ge-

raakt bij de herinrichting van Biolo-

gische Rozenkwekerij de Bierkreek 

in IJzendijke. De rozenkwekers 

willen het bedrijf in alle opzich-

ten professionaliseren. Ik heb het 

ontwerp gemaakt voor de nieuwe 

inrichting, Paul van Eerd was mij 

hierbij behulpzaam. Het meest op-

vallend is een rosarium van 60x30 

meter, waarvan de vormgeving is 

gebaseerd op de St. Baafskathedraal 

in Gent. De kathedraal wordt een 

zee van honderden rozensoorten. 

Rust door eenheid in veelheid!”

Wanneer onze magen knorren 

komt Nico met een verrassing, er 

verschijnt een pan heerlijk geurende 

zelfgemaakte bietensoep op tafel, 

die wij met genoegen ‘souperen’. 

Daarna praten we verder over de 

tuin die Nico wil delen met Oase-

lezers. 

Praktijkvoorbeeld stadstuin in Den Haag
Een stadstuin met een oppervlakte 

van 450 m² in de Vogelwijk van Den 

Haag. Wat was de uitgangssituatie en 

wat waren de wensen van de op-

drachtgever? 

“De wijk ligt in de duinen, alle 

tuinen hebben hier schrale zand-

grond als basis. De oude tuin 

bestond geheel uit een door hoge 

coniferen omzoomde ruige gras-

mat met zevenblad en een gegoten 

betonnen terras. Het perceel loopt 

van voor naar achter taps toe en 

eindigt in een punt waar het grenst 

Stadstuin in de Haagse Vogelwijk aan het 

begin van de werkzaamheden en kort na 

voltooiing van de aanleg.
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aan drie buurtuinen. Ten tijde van 

de aanleg moest er in de tuin ook 

nog een gebouwtje verrijzen voor 

een privé-badruimte. Kortom, geen 

gemakkelijke uitgangssituatie. De 

opdrachtgevers wensten een weelde-

rige bloemenrijke tuin, zonder coni-

feren, maar met gazon en een nieuw 

groot terras om met veel mensen 

gebruik van te maken.”

Welke mogelijkheden of beperkingen 

kwam je tegen gedurende het hele 

proces? 

“Het ontwerp was een zoektocht 

naar de juiste vorm. Vanwege de 

vele hoeken aan huis en tuin richtte 

ik mij eerst op rechte vormen, 

uiteindelijk is het een combinatie 

geworden van rechte, ronde, meer-

hoekige én ovale vormen.” 

Op mijn fronsende gezicht reageert 

Nico lachend: “Ja, ik vond dat het 

hier goed kon.” 

Als we de tuin bekijken ervaar ik zelf 

hoe Nico al die vormen een plek heeft 

gegeven. 

“Het terras bestaat uit rode tegels 

van 50x50 en rode klinkers én grijs-

blauwe scoriabricks in rechthoekige 

én ronde lijnen met ovale uitsparin-

gen, het gazon is verdiept naar het 

midden in een ronde vorm en heeft 

ook ovale plantvakken gekregen en 

in de punt van de tuin is een meer-

hoekige pergola verrezen. De coni-

feren zijn vervangen door betongaas 

met klimop en ramblerrozen en de 

hele tuin staat vol heesters, grassen 

en vaste planten.” 

De tuin als proces
De tuin oogt niet typisch ecologisch, 

heb je daar bewust voor gekozen?

 “Het is maar hoe je ernaar kijkt. 

Vanuit oogpunt van verbonden-

heid zeer zeker wel. Dat is er in het 

hele proces, in de wisselwerking 

tussen opdrachtgever en maker, in 

het ontstaan, in de werksfeer en de 

ontwikkeling van de tuin, maar ook 

en vooral hoe de bewoners van de 

tuin zich erin bewegen, hoe ze de 

tuin aanvoelen. Belangrijk is dat de 

beplanting past bij de grondsoort 

én de sfeer van die bepaalde plek. 

Als wij ons met elkaar en de omge-

ving verbonden voelen, dan gaan 

we daar in alle vrijheid zorgvuldig 

mee om. Vaak hergebruik ik oude 

materialen, zo ook in deze tuin.”

Welke meerwaarde heeft deze tuin 

gekregen ten opzichte van de oude 

tuin? 

“Elk stukje gevarieerd groen dat er 

in de stad bij komt is gunstig voor 

toename van de diversiteit en de 

instandhouding van natuurlijke 

processen. In tegenstelling tot veel 

tuinen waarin natuurvijandigheid 

de boventoon voert, is deze tuin 

niet alleen een fijne plek voor de 

bewoners, ook stadsdieren kunnen 

hier schuilen, voedsel zoeken en 

nestgelegenheid vinden.”

Hoe reageerden de bewoners op het 

eindresultaat? 

“De tuin beantwoordt volledig aan 

hun verwachtingen. Ze genieten van 

de veelzijdigheid van de ruimte, de 

levendige vormen en de weelderige 

beplanting. Zelf viel het me op dat 

ondanks dat we pas laat in het voor-

jaar van 2008 hebben geplant, alles 

in één seizoen goed is aangeslagen. 

Deze tuin was meteen een zee van 

bloeiende planten. Het is ook echt 

een familietuin geworden, met een 

groot terras, precies wat de bewo-

ners wilden.” 

Tegen de tijd dat ik afscheid van 

Nico neem heeft zijn gevoel van 

‘verbinding’ in mij ook plaatsgevon-

den. Ik heb gesproken met een van 

binnen én van buiten verbonden 

tuinman, die mij heeft laten zien 

dat ook een bijna ronde cirkel mooi 

kan zijn!

Alle foto’s via Nico Kolthek.


