
Marijke Zwaan	 n februari 1996 was ik voor het eerst 
op tuinbezoek bij Ben Veld in PI
Arnhem. De tuinen waren toen win

ters kaal, maar juist daarom kon ik goed zien hoe ze waren opgebouwd. Wat ik 
daar zag was voor mij, die op dat moment meer dan 20 jaar in Denemarken had 
gewoond, echt een openbaring. Wilde planten in een mini-heuvellandschap van 
puin! Dat was heel ver verwijderd van de manier van 'ekotuinen inrichten' in 
Denemarken. Hier zijn ecologische tuinen praktisch altijd moestuinen op het platte
land. Ook al zijn sinds de jaren '70 van de vorige eeuw vee I stedelijke binnenruim
tes gesaneerd en begroend, er zijn hier in onze ogen maar weinig ecologische stads
tuinen. We hebben daar in de Vereniging ByhavcNetvrerket (Het Stadstuinen 
Netwerk, waar ik werk) onderzoek naar gedaan. 

Langzamerhand meer interesse 
Er komen zo langzamerhand steeds meer stadstuinen met ecologische elementen; 
bijvoorbeeld regenwater dat op verschillende manieren ge'integreerd wordt, of het 
sorteren van huisvuil in vele fracties, met o.a. compostering ter plekke. Hier en 
daar wordt ge'impregneerd vurenhout vermeden en worden andere houtsoorten, 
zoals larix, iep en af en toe robinia gebruikt. Er zijn campagnes gevoerd door de 
houtbranche om weer terug te grijpen op vroeger gangbare construe ties, die het 
hout beter beschermden, maar in de praktijk is daar nog niet vee I van te zien. Ook 
is er langzaam maar zeker meer interesse voor gevarieerde begroeiing, en een gro
ter sortiment planten gekomen. Vooral fruitbomen en -struiken. Maar de groenge
bieden in de steden, waaronder binnenhoven en speelruimtes, zijn overwegend in 
een stijve, harde architectonische stijl aangelegd. Veel betonstenen plaveisels met 
groene elementen als geisoleerde eilandjes er in. Er wordt geen ruimte gemaakt 
voor het spontane, het wilde - waar Of de bewoner 6f de natuur zelf iets kan doen. 
Het bijhouden mag namelijk absoluut geen tijd en geld kosten. Alleen in sommige 
van de wat oudere groene binnenruimtes en in de tuinen die opgericht zijn via men
sen van ons netwerk, is er bewust gewerkt met meer variatie wat betreft planten- en 
dierenleven en menselijke aktiviteiten. Hoe die op de lange duur zullen overleven, 
daar ben ik heel benieuwd naar. 

Natuurspeelplaatsen 
Sinds enige jaren is het inrichten van zogenaamde natuurspeelplaatsen bij de tallo
ze creches (iedereen werkt hier), kleuterscholen en nu ook bij scholen interessant 
aan het worden. Toch ontstaat ook hier natuurlijk weer dezelfde scheiding: de vaak 
los van elkaar staande geometrische vormen met een saaie harde uitdrukking, 
tegenover het - als je het met architectenogen bekijkt - wat rommeligere en meer 
zelfgegroeide geheel, dat ronder en groener is, en meer tot de verbeelding spreekt. 

Zomerhuizencultuur 
Hier in Denemarken heeft men in de grote steden zelden een eigen stukje tuin bij 
etagewoningen. De huizen zijn over het algemeen vijf verdiepingen hoog en de 
binnenhoven zijn meer en meer gezamenlijke ruimtes, die afgesloten zijn van de 
buitenwereld. Dus op straat kan je geen indruk krijgen van het groen tussen de hui
zen. Toen ik hier 30 jaar geleden aankwarn, waren deze ruimtes nog voor iedereen 
toegangelijk, maar er was, op een boom na hier en ~aar, aileen maar asfalt, afdaken 
voor fietsen en vuilnisemmers - geen groen. Maar heel veel mensen, in elk geval 
voor Nederlandse begrippen, hebben 6f een grote volkstuin, 6f een tweede huis met 
tuin op het Deense platteland op een van de vele eilanden, en aan de overkant van 
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Bouwen aan de cerste Deense puintuin. 

de Sont in de Zweedse bossen. Er is daardoor al generaties lang 
ccn " zomerhuizen-cultuur" in deze dunbevolkte randgebieden, 
die aan de behoefte aan natu ur voldoet. Maar omdat het in de 
stad wonen hier ineens populair is. ont staat er nu ook een 
behoefte aan rneer natuur in de stad, 

Kenn ismaldn g met Oase 
Tijdens dar eerste bczoek in Arnhern, maakte Ben me arrent op 
het feit , dat "Oa se" bestond , en dat deze stichting een blad uitgaf 
met dezelfde naarn, Ben begon me regelmatig kopieen te sturen 
van de interviews die hij voor "Oase" maakte, met o.a . Louis Le 
Roy en Ger Londo. Toen hij ineens stopte met sturen, orndat de 
serie ophield. was ik helem aal afhankelijk geworden van deze 
inspiratiebron en nam zelf een abonnement, Gedurende de laatste 
acht jaar heb ik niet aileen Ben en zijn tuinbuurtgen oten opge
zocht. maar ook ve rschillende andere n die in "Oase' over hun 
tuinprojecten hebben geschreven , plus "Oase' zelf. Tot nu toe 
ben ik elk ja m langs gekomen, sorns met familie , soms met colle
ga 's, Maar ook met een heel reisgczelschap uit Deen se 'ecokrin
gen' , waarvoor ik bezoeken heb georganiseerd om op deze 
manier het denken over stadstuinen in Denemark en wat te kun
nen ve rrij ken. Ook binnen deze ecokri ngen. Veel Denen hebben 
ook kennis gemaakt met de 'wilde. ' Nederl andse tuinen via onze 
talloze diavoordrachten en ons onlangs verschenen boek "Maak 
de stad wat wilder - ec ologische stads tuinen van idee tot werke
lijkheid'·. En in september 200 I was Wilde Weelde-hovenier Rob 
van del' Steen uir Utrecht hier in Kopenhagen om ons te leren 
hoe we een puintuin in konden richten . We organiseerden een 8
daagse cursus in een gedee lle van een vrij grate binnentuin. waa r 
de bewoners "Byha ve-Netv.erket" gevraagd hadclen a m die te 
veranderen. 

Een ver ticale tuin 
Ons nieuwste wilde project is een "W ild Life" facade, een verti
cule tuin op rumcachtige muren die we willen bouwen aan de 
voorkant van een hele gra te blinde gevel in het centrum van 
Kopenhagen. We zij n net begonnen met het bouwen van een 
model met echte baks tenen in miniformaat. Het modelproject 
wordt gesteund door de gemeen te Kopenhagcn en misschien ook 
de realisatie. 
Ik kan dus niet anders 7.eggen dan dat de inspiratie van de vele 
mensen . die in Nederland en Bclgie natuurri jke tuinen ontwikke
len en daarover in "Oase" schrijven, oak hier in Kopenhagen 
belangrijke sporen naluat. Iedereen erg bedankt voor de inspir a
tie. en voo ra l Marianne en Willy voor het ver zam elen en doorge
ven in het blad. Ik hoop dat er nag heel veel "Oase"-nurnmers 
zullen volgcn, 
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