
In 2000 voltooiden we in Beuningen
ons lemen tuinpaviljoentje in natuur-
rijke omgeving. Peter Schmidt de
‘vader van de VIBA’ (Vereniging voor
Integrale Biologische Architectuur)
opende het organische gebouwtje,
een jaar later organiseerden we een
boeiende excursie naar Groningen
e.o. onder de titel “Natuurtuin en
Bouwkunst” en anno 2005 worden
deze tot nu toe zeldzame en prille
toenaderingen tussen (eco-)logische
partners eindelijk bestendigd door
een project van zeer bijzondere aard:
de Wilde Weelde Tuin op een binnen-
terrein van de VIBA Expo, deel uitma-
kend van het Bedrijvencentrum
Brabant in Den Bosch. 

In de zomer van 2004 ontstonden de
eerste contacten tussen VIBA Expo –
vertegenwoordigd door Fred van der
Burgh – en enkele leden van de
Vereniging Wilde Weelde. 

Men vond elkaar gauw: VIBA Expo
wilde graag een natuurrijke tuin op
het eigen binnenterrein om te laten
zien dat gezond bouwen ook buiten
plaats vindt, de Wilde Weelde-leden
wilden graag op dit terrein laten zien,
hoe je het organische bouwen in een
vloeiende lijn buiten de huisarchitec-
tuur kunt voortzetten.
Een groep van vier leden zorgde voor
een eerste ontwerp, en in samen-
spraak met Fred van der Burgh wer-
den ook nog een negental uitgangs-
punten vastgesteld:
• uitgaan van een gesloten kringloop,
tuinafval zo veel mogelijk in de tuin
verwerken
• een tuin ontwikkelen waarin zoveel
mogelijk diersoorten op een natuur-
lijke manier kunnen leven
• gebruik van chemische bestrijdings-
middelen vermijden
• organische meststoffen gebruiken
als bemesting noodzakelijk is
• plantensoorten toepassen die in het
betreffende gebied thuishoren
• indien mogelijk biologische planten
en zaden gebruiken

• werken met een gesloten 
grondbalans
• respect tonen voor het landschap
en de bodem met alles wat daar op
en in leeft
• een zo groot mogelijke diversiteit
nastreven om een stabiel milieu te
creëren

In de vierde week van januari ging de
eerste schop de grond in. Uniek is
dat 15 leden van Wilde Weelde  het
werk uitvoeren. Na een eerste periode
van hakken, breken en meten, zijn
ondertussen - hergebruik! - een vijver,
paden, plant-vakken, een terras en
een regen-wateraquaduct aangelegd.
In maart is de afwerking en de aan-
plant gepland.
Wie meer wil weten, maar vooral het
unieke werkproces wil volgen: kijk op
www.wildeweelde.nl 
We zullen zeker nog eens aandacht
besteden aan deze unieke en fijne
plek voor plant, dier en mens - aange-
legd door vakmensen met een ideaal.

(met dank aan Henri van Son, die
tekstinformatie en foto’s aanleverde)
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Wilde Weelde Tuin 
Natuurrijk tuinieren en gezond wonen – een organisch samenspel

         


