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AnneMarie Broer

In 1994 is Bas Slatman (27-2-1965)
gestart met zijn bureau voor ontwerp,
advies, begeleiding en beheer van
klein- tot grootschalig groen. Inmiddels
heeft hij dertien jaar ervaring met zijn
bedrijf, dat vanaf het begin tot nu een
eenmanszaak is. De naam Sylvester -
vriend van het woud - verwijst naar
zijn verbondenheid met natuur. Zijn
basis is de driejarige opleiding tot hove-
nier aan de middelbare tuinbouw-
school in Frederiksoord, aangevuld met
een studiejaar ‘GLR - groenvoorzie-
ning, landschapsverzorging en recrea-
tie’. Na zijn opleiding werkte hij onder
meer voor het ‘Consulentschap natuur,
milieu en faunabeheer’. In 1994 heeft
hij samen met enkele gelijkgestemden
aan de wieg gestaan van de vakgroep
‘Wilde Weelde’. 

Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.

Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Hans Andreus

Ik tref Bas Slatman in zijn ‘kantoor’,
een ruime, sfeervolle larixhouten hut
met grasdak, achterin zijn tuin op
een voormalig spoortracé, bijna hart-
je Oldenzaal. Wanneer Bas koffie
ophaalt in zijn huis, krijg ik even
gelegenheid zijn werkplek te ‘proe-
ven’. Het voelt er goed, veel bruin
hout, licht, ruimte, twee tekentafels
én een piano. Op de achtergrond

hoor ik zachte muziek: gitaar en
zang. Ik neem de pianokruk en
schuif aan. Op tafel ligt een oude
atlas: de ‘Historische Atlas van
Overijssel, 1901’, een veel geraad-
pleegd document in de dagelijkse
praktijk van Bas, blijkt tijdens ons
gesprek.

Geen ‘echte tuinman’
We raken meteen aan
de praat over het vak.
Bas: “Ik zie mijzelf niet
als echte tuinman, ik ga
niet alleen voor het
‘mooie plaatje’, ik vind
natuurbeleving en
schoonheid belangrij-
ker. In het ontwerppro-
ces gaat het om vorm
en inhoud, waarbij ik
ecologische meer-
waarde wil creëren. De
schaal waarop maakt
niet uit, ecologische

principes kunnen op elke schaal
worden toegepast. Bij de ontwikke-
ling van een tuin probeer ik basis-
voorwaarden te scheppen, het gaat
erom het leven op alle niveaus terug
te brengen. Het gaat ook om duur-
zaamheid. Om een tuin of een
gebied te laten evolueren zijn jaren

In dit winternummer starten we met een serie artikelen over achtergronden, motieven en de eco-
logische praktijk van Wilde Weelde-leden. Aflevering 1: Bas Slatman 

De dagelijkse groenpraktijk van 
SYLVESTER NATUURONTWIKKELING

Het Appellaantje in Ootmarsum. Vanaf 1990 is Bas betrokken bij
het herstelbeheer van dit erosiedal. Topnatuur in de stadsrand.
Toegankelijke natuur dichtbij mensen.

Soms was je zo moe van de combina-
tie jonge vader/startend ondernemer
dat je af en toe staand in slaap viel.Bas Slatman                               foto: AnneMarie Broer
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nodig, deze tijd moet het gebied
gegeven zijn. Om die reden houd ik
ook van het oogstaspect. Wanneer
we van een tuin of een gebied kun-
nen oogsten is de instandhouding
ervan veel beter gewaarborgd. Laat
kinderen bloemen plukken, laat
mensen de natuur vooral ‘consume-
ren’ en zij zullen zich ermee verbon-
den voelen en er veel meer voor over
hebben om het te behouden en er in
te investeren. We hoeven het eigen-
belang van de mens niet te ontken-
nen, sterker nog we kunnen er juist
gebruik van maken!”

Met Bas Slatman kan je ‘een boom-
pje opzetten’ bemerk ik al snel en
om door de bomen het bos te blij-
ven zien, besluit ik de door mij voor-
bereide vragen maar eens op Bas los
te laten. 

Verbinding tussen mens en natuur
Wat is kenmerkend voor jouw aanpak?
“Ik probeer het ecologische aspect
naast het sociale aspect te plaatsen
en er evenveel waarde aan toe te
kennen. Wanneer ik gevraagd word
voor een bepaald gebied een plan te
maken, ga ik ter plaatse op verschil-
lende momenten het veld ervaren,
de sfeer ervan begrijpen. Ik doe
boringen om de grond te analyseren.
Zijn er bijvoorbeeld roestsporen, dan
is dat een aanduiding voor fluctue-
rend grondwater en dat biedt moge-
lijkheden voor dynamische plas-dras-
situaties. De beste ontwerpen, zo is
mijn ervaring, ontstaan niet door

inspanning, maar juist door ont-
spanning, tijd nemen. Ik bekijk oude
kaarten uit de ‘Historische Atlas van
Overijssel’ om de landschapsecolo-
gie te begrijpen, bijvoorbeeld om te
ontdekken of een plek hoog of laag
op de stuwwal ligt. Op die momen-
ten van sfeerproeven en boringen
doen, begint in mijn hoofd al iets te
borrelen… mogelijkheden voor
natuurontwikkeling. Maar meteen
daarna, en minstens zo belangrijk,
volgen gesprekken met de opdracht-
gever, die wil ik helemaal betrekken
bij het ontwerpproces. Het is hún
perceel, zij moeten er tevreden mee
zijn. En zíj betalen. Ook is het
belangrijk dat zij uiteindelijk achter
het beheer staan. Om die reden laat
ik hen ook soms zélf schetsen, of
mijn beginontwerpen aanvullen.”
Ligt hierin ook je specialiteit? “Ja, het
initiëren van plannen, het leggen van
contacten, het activeren van betrok-
kenen tijdens het ontwikkelproces en
het stimuleren van ecologische
oplossingen doe ik graag en het gaat
me langzamerhand steeds beter af.
Ik doe met name de laatste jaren
regelmatig projecten met burgerpar-
ticipatie voor gemeentes. Ik ben dan
een soort intermediair voor de
gedachten en ideeën van de mensen
in een wijk. Wat willen de mensen
die er wonen en werken zelf ervaren,
bijvoorbeeld groen, veiligheid of
speelplek. Ik laat mensen zelf schet-
sen en we bespreken alle ideeën met
elkaar. Vanuit de interactie met
betrokkenen ontstaat een synergie

die leidt tot betere en meer duurza-
me planvorming, omdat men zich-
zelf erin herkent.”

Kwaliteitzoekers
Wat voor klanten trekt je bureau aan?
“De helft bestaat uit particuliere
tuin- en erfbezitters, de andere helft
is verdeeld over landgoedeigenaren,
gemeentes, waterschappen, instellin-
gen en scholen. Ik plaats geen adver-
tenties en heb nog geen website.
Regelmatig staat er een artikel in de
regionale krant ‘Tubantia’ en dan
merk ik dat goed uitgevoerde projec-
ten nieuwe interessante klanten aan-
trekken. Dat werkt in mijn beleving
veel beter dan dure advertenties!”
Wanneer ik Bas vraag of hij het type
opdrachtgever kan omschrijven, ant-
woordt hij zonder omhaal:
“Eigenzinnige types, authentieke
mensen, kwaliteitzoekers, mensen
met aandacht voor hun omgeving.”
Volgens mij geeft hij hiermee
meteen een mooie omschrijving van
zichzelf en desgevraagd antwoordt
hij bescheiden aarzelend: “Ja, nu je
het zegt, dat zou best wel eens waar
kunnen zijn.”

Samenwerking
Hoe komen je projecten in praktijk tot
stand? “Sylvester natuurontwikke-
ling is een eenmanszaak, maar ik
maak bij al mijn projecten gebruik
van kennis en vaardigheden van
anderen. Het ontwikkelproces doe ik
zelf, de uitvoering besteed ik groten-
deels uit. In praktijk betekent het

Het maaiveld ‘aansnijden’ foto’s: John RoedenBruchterveld, uitgangssituatie februari 2007
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dat ik het contact met klanten en
instanties onderhoud, de onderzoe-
ken doe, de ontwerpen en de begro-
tingen maak, de planning uitstippel
en de uitvoering aanstuur. Na de
uitvoering van een project volgt het
beheer, hierin geef ik desgewenst
advies. Ik vind het van wezenlijk
belang goed contact te hebben met
de uitvoerende aannemer of hove-
nier. Zo werk ik de laatste jaren
nauw samen met hovenier Johan
Geerdink. Aanvankelijk was Johan
regulier hovenier, maar sinds wij
samenwerken is hij meer ecologisch
gaan werken en heeft hij zich bij
Wilde Weelde aangesloten. 

Een praktijkvoorbeeld
Het praktijkvoorbeeld van Bas
Slatman betreft de particuliere tuin
van John en Livia Roeden aan de
Broekdijk in Bruchterveld (gemeente
Hardenberg). Een terrein van onge-
veer een hectare in een langgerekte
vorm van 45 meter x 200 meter, dat
ook in de nieuwe situatie plaats
moest blijven bieden aan twee ezels.

Welke mogelijkheden of onmogelijkhe-
den bood de plek? “De ligging aan de
Broekdijk, een relatief vochtig weide-
gebied, bood mogelijkheden voor
het creëren van een plas-drassitua-
tie, die heel goed kon aansluiten bij
het omringende weidelandschap.
Moeilijkheid was wel de lengte van
het perceel ten opzichte van de
breedte. Voor de aanleg van één of
meerdere poelen met een natuurlijke
uitstraling, was het enerzijds nood-
zakelijk een bepaalde diepte te halen
om bij het grondwater te komen,
maar anderzijds was het noodzake-
lijk een vlak verloop te behouden
voor natuurlijk verlopende oevers.
Uiteindelijk bleek de beschikbare
breedte net genoeg voor de gewens-
te poelen met voldoende gradiënt:
de basis voor een rijke diversiteit
aan dieren en planten.”

Wat in de totstandkoming verliep
gemakkelijk? “De opdrachtgevers zijn
zeer betrokken mensen en waren
héél concreet in wat zij wilden. Ik
vraag elke opdrachtgever een lijst

aan te leggen bestaande uit twee
items: één voor wat zij willen en één
voor wat zij per se niet willen. Dit
geeft mij een goede kadrering waar-
binnen ik kan werken. Zij hadden
zeer duidelijke wensen, die ook nog
eens goed inpasbaar waren.
Bijvoorbeeld: ‘niet te druk, lange lij-
nen, zicht op het huis houden, door-
kijk houden, openheid met omge-
ving garanderen, wilde bloemenwei-
de, reliëf aanbrengen met bosscha-
ges, inheemse struiken, grond toe-
voegen, niet te hoog of te solistisch’,
enzovoorts.”

Waren er tegenvallers? “Te snel willen
gaan is altijd een valkuil. Ik had
besloten geen zogenaamde ‘KLIC-
melding’ te doen, omdat de
opdrachtgevers mij hadden verze-
kerd dat ‘er niets onder de grond
liep’. Dat was niet slim, want op
zeker moment werd er toch een gas-
kabel geraakt. De kraanmachinist die
ik voor deze opdracht had inge-
huurd, loste het tijdelijk op met tape,
maar uiteindelijk duurde het graaf-
werk wat langer, omdat de gasleiding

Gradiëntrijk waterlandschap  foto: John Roeden
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eerst hersteld moest worden.”
Welke ecologische meerwaarde is ont-
staan ten opzichte van het oude ter-
rein? “We hebben er reliëf in
gebracht, dat was er aanvankelijk
niet. Door de vergrote variatie in
milieu van droog naar nat is een
basis gelegd voor biologische diver-
siteit. Er is ruimte gekomen voor
waterplanten, maar ook voor oever-
soorten, beemd-, hooiland- en
stroomdalsoorten, zoals hazepootje,
liggend walstro, bevernel, grote
wilde tijm. Daarnaast is zichtbaar
stromend water gerealiseerd, er is
besdragend struweel geplant en een
aantal zaadmengsels ingebracht. De
beleving van het gebied is vergroot,
elk nieuw standpunt geeft andere
uitzichten. Door de hoogteverschil-

len zijn plekjes onstaan die gebor-
genheid bieden aan mens en dier.
Tenslotte hebben de ezels het veel
rianter gekregen. Ze kunnen nu een
eind de heuvel op en drinken uit de
poel. Nu deze wijzigingen gereali-
seerd zijn, is de basis gelegd voor
een rijk biologisch verhaal. ”

Op de vraag waarom deze tuin door
Bas als voorbeeld is genomen voor
dit interview, antwoordt Bas met een
persoonlijk verhaal over het jaar
waarin deze opdracht tot stand
kwam. “Als rode draad door de ont-
wikkeling van deze tuin loopt het pro-
ces van mijn eigen ziekte en herstel.
Begin 2007 werd bij mij longkanker
geconstateerd, waarna ik vanaf april
allerlei behandelingen heb onder-

gaan. Met uitzondering van de
maand juli, toen ik voor vakantie en
herstel met mijn gezin - vrouw Trudy
en kinderen Lot en Syl - hoog in de
bergen van Zwitserland en Italië ver-
bleef, ben ik doorgegaan met de ont-
wikkeling van de tuin van John en
Livia. Het voelde alsof ik het nodig
had ermee door te gaan. Ook al was
het project inmiddels voor 65% in
handen van Johan Geerdink, ik bleef
er helemaal bij betrokken. De positie-
ve instelling van de opdrachtgevers,
samen met de goede samenwerking
met Johan waren de juiste stimulans
om dóór te willen gaan.” Inmiddels is
Bas herstellende van zijn ziekte en hij
heeft weer heel goede vooruitzichten.

Hoe waren de reacties nu het project is
uitgevoerd? “De opdrachtgevers zijn
er oprecht blij mee. De tuin is ont-
staan in gedeelde verantwoordelijk-
heid, zowel in de ontwerpfase
samen met opdrachtgevers, als in de
uitvoeringsfase samen met Johan
Geerdink, waardoor de transformatie
van deze tuin door ons allemaal als
succes gevoeld wordt.”

Bas is
Een hele middag met Bas Slatman,
een gedreven man uit de ecologi-
sche groenpraktijk, een authentiek
persoon met natuurrijke ideeën en
veel groene plannen. Een hele mid-
dag met een stortvloed aan volzin-
nen. Terwijl hij op mijn vraag naar
het waarom van zijn voorkeur voor
water en waterrijk landschap, maar
één woord nodig heeft: “Basis”. 

Sylvester Natuurontwikkeling
Bas Slatman
Julianastraat 27
7573 AG Oldenzaal
0541-521077
sylvestre@hetnet.nl

AnneMarie Broer is zelf ook
ecologisch hovenier. www.juffer-
in-het-groen.nl

Plaatsbepaling voor het inzaaien van diverse zaadmengsels foto: John Roeden

Overzicht eindresultaat november 2007 foto: Bas Slatman

        


