
De moderne maatschappij is volop doordrotigen van de idee, dat de dingen planbaar, maak
baar en stuurbeet zij n (Lemai re, 1997). Als we in de tuincentra rondkijken, tuinbladen 
doorbledereti en wootiwijken doorkruisen merken we dit ook heel du idelijk in de moderne 
tuinen. Bij het tuinieten met wilde planten is dit meestal ook het geval. Immers tuinen 
zijn manifestaties van ideeeti die mensen over tuiti en hebben, bewust of oti bewus t. In 
hoevetre laat j e toe of roep j e op "wat de ttetuut: wil"? Wa t "wil " de netuur en wat wil jij? 
Blijft er bij al die planbaarheid, maakbaarheid en stuurbeerheid nog ruimte over vooi 
spontsniteit, onbestetndheid, chaos, otgenische ontwikkeling in de tijd, wi ldheid en cree
ti viteit? Bij de aanleg en het beheer van een tuin spelen ovetwegingeti en keu zes een rol. 
Waarom doe j e het zo en tiiet enders? Welke betekenis heeft de tuiti voor de netuur, de be
bouwde omgeving of j e persconlijk leven ? En heeft dat gevolgen voor de vormgeving, de 
groeiplaatsen en het beheer? Is een tuiti aanleggen meer dan alleen groeiplaatsen cree
r en? Welke rol speelt het begrip tijd? Denk je bij tijd slech ts aan de seizoenen? Dit soort 
otiderwerpen komt in de gesprekken met Willem Iven aan bod. Van alles wat. De filosoof 
Hegel zei : "Et: komt niets tot stand zondet hertstocht. " Dit geldt in hoge mate voor het werk 
van Willem Iven ! 

Gesprekken met Willem. Iven
 
deel 2: "De meester van de habitatcrcatie" 

Ben J. Veld 

- U propageert tuinen waar ordening 
door de natuur bepalend is en waar 
rekening wordt gehouden met ecologi
sche uitgangspunten in samenhang 
met de tijd. Waarom geeft II de voor
keur aan zelfordening boven sturing 
door wieden en snoeien? 

"Als je zorgt darer gevarieerde, blij
vende tuinmilieus zijn en je laat tijd en 
natuur hun werk doen, dan gaat het al
tijd goed. Dan is er sprake van natuur
tuinen, die zich wei wild en losbandig 
lijken te gedragen maar waar wei de
gelijk ordening heer st, al wordt die niet 
geleid door de mens. Wil je daarente
gen bepaalde inheemse soorten planten 
hebben en houden, dan moet een wil
deplantentuin worden gemaakt, een 
plantencollectie, eigenlijk zonder na
tuurlijke ordening en met een lager 
ontdekkingsgehalte." 

- Welke 1'01 speelt de tijd bij de ont
wikkeling van de tuin? 

"In het begrip ontwikkeling Iigt tijd 
besloten, In een moment kan geen ont
wikkeling zijn. Voor ontwikkeling, 
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voortgang, verandering zijn meer mo
menten nodig; het opvolgen van mo
menten na elkaar heet: tijd. Losge
rnaakte grond en materialen moeten 
vaster worden. Daarbij verschijnen in 
de tijd steeds weer andere soorten 
planten, er is opeenvolging van soor
ten, successie. Op den duur treedt een 
zekere stabiliteit op die gedurende lan
gere tijd ongeveerzo blijft bestaan. 
Tuinieren en naar de ontwikkelingen in 
de natuur kijken veronderstellen tijd. 
Ruirnte en tijd. Chris van Leeuwen en 
Victor Westhoff hebben ons met hun 
relatietheorie goed leren kijken. De lei
draad hierbij is: in natuurreservaat en 
natuurtuin net beheer bij hetzelfde 
houden. Bij de aanleg zorgen voor veel 
van elkaar verschillende milieuomstan
digheden (grondsoort, bezonning, hel
lingen, hoogteliggmg enz.) en die al
tijd zo laten. En bij het beheer: overal 
wat anders doen, maar wei steeds dat
zelfde. Bijvoorbeeld: een weitje elk 
jaar eind mei rnaaien: een stukje akker 
am het andere jaar in maart en in de 
tussenliggende jaren in september om

spitten: een emaast liggend stukje ak
ker wordt juist andersom behandeld ." 

- Een ongemaaid grasland wordt 
soott enarmer. Maar een gemaaid 
grasland i iet er zo saai uit. Is dit pro
bleem op Ie Iossen? 

"Dat ziet er rnisschien wei saai uit, 
maar da t duurt maar even, kort na het 
maaien. Je kunt het te maaien opper
vlak bijvoorbeetd in drieen verdelen en 
die drie delen na elkaar maaien, met 
tussenpozen van een dag of vijf alien. 
Ik raad ook aItijd aan am een stuk on
gemaaid te Iaten, am de insecten te 
sparen. Want Iaten we eerlijk zijn, er is 
sprake van een dilemma bij het maai
en. We maken ons beheer tot een bota
nisch beheer, tot een vegetatiekundig 
beheer, om een bepaalde plantengroei 
te krijgen en te houden. Er rnoet daar
om gemaaid worden en het maaisel 
moet worden afgevoerd. Maar krek als 
de volgroeide planten zullen worden 
gemaaid, heeft de insectenwereld ze 
nodig. Door het maaien jagen we vlin
ders en andere insecten weg. Dus moet 
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Het crecr en van groeiplaalsen st rekt zlch biJ hu ize Iven uit tot wel heel bijzonder e 
plekken: sedu rns d ie ron d een bu itenlamp en in hoge sch oenen willen groei en . 

FOIo's: Ben 1. Veld 

- Waf me steeds weer opvalt in IIIV 

schrijfsels over planten ell tuinen is de 
vanzelfsprekende eenheid van de plant 
me/ zijn groeiplaats. Ais II betigbent 
ill de tuin, bent II bezig met het cree
ren van groeipiaatsen. Zo ook hij de 
dieren. Een voorbeeld: "Padden IVO

nen in ruines. oude niuren mel versle
tenfunderingen en in liolten taag bij 
de grond. War moet je dus doen om 
padden in je tuin te krijgen en te hou
den? Juist. Wilje muurplantgezel
schappen in je win, dan moe/en de 
muren aan bepaalde groeiplaatsleve
rendefactoren voldoen, 

"Als je een stapelmuur maakt, dan 
verricht je zowel voor de planten aJ s de 
dieren een weldaad. Een stapelmuur is 
vaak een keennuu r. BehaJ ve grand kun 
je daarachter oo k heel war puin kwijt . 
Zo ontstaan tal van holten , waar dieren 
kunnen wegkruipen, en legelijk maak 
je een schraal milieu voo r planten. 
Schrale milieus zijn veel rijker aan 
soorten. 

- Het spreekt me zeer aan, dat u als 
Iuinarchitect groeiplaatskenmerken 
voor planten koppel/ aan allertei 
vormelementen: oude gemetselde /lll/ 
ren, stapeimuren. keerm ure n, hagen, 
wallen. relief, watervlakken. grindpa
den, schelpenpaden, gemaaide paden, 
banken, steunbouwsels vOOr kiimpian
len, gootjes en greppels, zelfs oude 
schoenen! V streeft echt naar de inle
gratie van vorm en vegetatie? 

"Prec ies. Tuinen moeten gebruikt 
kunnen worden. En je komt meteen te
gemoet aan de noodzaak van vormen
rijkdom. Jecombineert verschillende 
vormen met verschillende begroeiin
gen. Dat is veel spannender dan alleen 
maar werken in het plane vlak, dat zie 
je aJ zo vaak !" 

- In "De Natuurkijke Til in" geeft 11 in 
een klein ltoofdstukje bijna een recept 
voor lie/ maken van een kalkplanten
belling, die herinneringen oproept 
aan de kalkstreken van de ons omrin
gende landen. VI\! aanwijzingen zijn 
w helder dat een beginneling, lijk; 
me, hier ook mee uit de voeten kan... 

"Leuk om le horen. Bek nopt is altijd 
beter dan uitgebreid. Mijn aanwijzin
gen zijn beproefd, ik heb buiten rond
gekeken, zo'n kalkrnilieu meermalen 
nagernaakt en toen wist ik: zo moet het 
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gewoon. Met een tekening kun je een 
en ander nog duidelijker maken." 

- Veel tuiniers met prive-tuinen be
perken zicli tot cutiiva rs, die geen bij
zondere eisen aan hun milieu stellen. 
Ze zouden wei graag willen, maar 
achten zicli niet deskundig genoeg 0111 

met wilde planten te tuinieren, zijn 
bang voor mislukkingen. Waf raadt u 
lien aan? 

"Ga rondkijken! Er zijn tal van heem
tuinen en particuliere tuinen waar u ke \elll !;r ~ LJ;Y:cl"o k ~ e'/1 
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van uw angst af kunt komen. Maar u 
moet er wei iets voor willen doen. De Doorsnede van een kalkhellin g 
cultivars die het zo gemak.ke lijk doen, 
dat is eenheidsworst, die heeft de buur Ik werkte als natuurbeheerder. Ik was 
man ook. De mensen doen eLkaar na. zo met dat werk begaan, er als het wa
Er is mode, die wordt gestuurd door de re mee getrouwd, dat ik er alles voor 

iuinbladen en de tuin
centraketens. Nu moet 
je een vijvertje neb
ben, dan weer een kei
enhoop, kruiken, kuip
planten en steeds is 
weer een ander sorti
ment planten 'in'. Ac
cepteren van net eigen 
gezicht van de tuin 
wordt beloond met 
schoonheid die 'echt' 
is." 

- Miljoenen tuinlief
hebbers zijn naar UlV 

idee verkeeid bezig 
door (overmaug) ge
bruik van machines 
en tal van attributen, 
door he: milieu te be
lasten met gifs toffen, 
drinkwaterverspilling, 
kunstmeststoffen, 
houtconseveringsmid
delen, her verwerken 
van tropiscli hard
hout etc. Oase en 
Wilde Wee Ide zijn or
ganisaiies die zict: 
van de risico's bewust 
zijn en voortdurend 
ioeken naar alterna
tieven. Maar als je de 
grote tuincentra be
zoek! vraag j ej e afof 
her tij nog valt re ke
ren. 
"Dat vraag ik me ook 

af. En niet alleen daar! 

Grat'krans en Sintjanstros, symbolen van dood en 
leven in de tuin van Willern Iven. In de keramische 
grafkrans met bloemverbeeldingen groeit spinnen
webbuislook. De Sintjanstros wordt op midzomer
dag (Sint Jan) naar oud gebruik samengesteld uit 
twaalf kruiden, waaronder Sint-Janskruid (Hype
ricum perforatum) en Hemel sleutel (Sedum tele 
phium) die in het 'verspreidingsgebied' van deze 
trossen ook Sint-Janskruld heet. AI na enkele da
gen ricbt de sedum zich op en twee maanden later 
op Sint Jans-onthoofding, zijn de roodachtige bloe
men open! Sproeien en bemesten niet nodig. 

Foro: B.J. Veld 

Tekening: Ann ie Meussen 

wilde doen om de noodzaak van na
tuur- en milieubehoud duidelijk te ma
ken. Dat was in de zestiger en zeventi
gel'jaren. De EHS (Ecologische Hoofd 
Structuur) bestond nog niet; het woord 
milieu bestond nog niet. Ik ging lezin
gen geven en excursies houden om de 
noodzaak van natuurbehoud over te 
brengen, De inspiratie voor al mijn 
werk vond ik in de filosofie van Teil
bard de Chardin. Ik ging natuurgidsen 
opleiden, IVN-afdelingen oprichten, 
startte een schaapskudde, En ga daar 
nu eens kijken. Er loopt een schaaps
kudde op de Strabrechtse Heide, er 10
pen heideschapen in de Peel. Maar het 
is er zo veranderd. Er is bezuini gd, het 
is er vervuild, verdroogd, verrornmeld, 
verarmd. Het is dus ondanks maximale 
inzet van mij en vele anderen niet ge
red. 
De tegenkrachten bleken te groot. En 
dit is nog maar een voorbeeld. En zo is 
het ook met de tuincentra. Er valt niet 
op te boksen regen al die overbodige 
nieuwigheden. We moeten weI blijven 
doorgaan, maar het tij keren Iukt ons 
niet. Wanneer we van ons eigen genoe
gen, maar vooral van ons eigen "zeker 
weten" uitgaan en gewoon consequent 
doorgaan, dan zullen er ook altijd vol
gelingen zijn." 0 

Ben]. Veld is o.a, mede-initiatief
nemet van de Werkg roep Ecolo
giche Tuinen Arn liem. Hij geeft ook 
regelmatig lezingen en advies op her 
gebied van de sredelijke ecologie. 

Zijn adres:
 
Parkstraat 72, 6828 JL Atnhem
 
tel. 026-4450786.
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