
Een serie artikelen over achtergron-
den, motieven en ecologische prak-
tijk van Wilde Weelde-leden; afleve-
ring 3: Marleen van Tilburg.

AnneMarie Groen-Broer

Marleen van Tilburg, geboren in
Bergen op Zoom op 10 november 1957,
vertrekt als achttienjarige naar
Amsterdam. Hier werkt zij aanvanke-
lijk voor de Nederlandse Spoorwegen.
Op haar drieëntwintigste krijgt ze snel
achtereen een dochter en een zoon.
Op achtentwintigjarige leeftijd besluit
ze te gaan studeren aan de Rietveld
Academie. Na vijf jaar studeert zij af
en werkt bijna twee jaar als beeldend
kunstenaar. Vanaf haar vijfendertigste
verricht zij 'in het seizoen' hoveniers-
werk voor de Utrechtse hovenier Ger
Verweg. Vanaf dat moment krijgt haar
talent voor creatieve expressie een
nieuwe dimensie. Haar interesse voor
(wilde) planten en groenprocessen
groeit. In die periode onderhoudt zij
een 'alternatieve' volkstuin, volgt cur-

sussen bij het IVN, komt in aanraking
met heemtuin 'De Wiedijk' en met
Stichting Oase. Vanaf 1991 volgt zij de
avond-MTuS hovenier en in 1996
schrijft zij zich bij de Kamer van
Koophandel in als zelfstandig hovenier.
In aanvulling hierop doet zij een deel-
opleiding 'Ontwerpen kleinschalige
groenprojecten' te Gouda. Vanaf het
begin richt zij zich met Rapunzel
Tuinen vooral op het ontwerpen van
natuurrijke tuinen. Inmiddels ver-
plaatst haar werkterrein zich naar twee
nieuwe geesteskinderen: 'Buitenkans'
en het 'Historisch Groencollectief',
twee bedrijven die zij achtereenvolgens
is gestart in samenwerking met enkele
Wilde Weelde-collega's.

Het maken van een afspraak met
Marleen van Tilburg valt niet mee.
We spreken dagen in op elkaars ant-
woordapparaten en mailen verschil-
lende data over en weer. Uiteindelijk
bereik ik haar via haar mobiel, wan-
neer zij boswandelend de verjaardag
van haar partner Wim aan het vieren

is. We spreken een datum voor het
interview af, vlak voor haar vakantie,
laat in de middag. En wat blijkt, het
is ook al - bijna te - laat in de ontwik-
keling van Rapunzel Tuinen…, het
laatste jaar, want in 2009 houdt
Rapunzel Tuinen op te bestaan.
Gelukkig blijkt het einde van
Rapunzel het begin of een voortzet-
ting van vele activiteiten in haar
groenpraktijk. 

Wanneer ik door de woonwijk loop
waar Marleen zowel woont als haar
werkplek heeft, verbaas ik me over
de grote hoeveelheid sterk op elkaar
lijkende voortuintjes met buxushaag.
Ik begin me te verheugen op de
voortuin van Marleen. En ja hoor,
eerst nog verscholen achter een
buurtuin met een enorme Skimmia,
zie ik een bord met Rapunzel
Tuinen, en ja, van deze voortuin kan
ik me voorstellen dat hij past bij de
eigenaar. Marleen brengt me naar
haar zolderkamer, een werkkamer
die hoofdzakelijk is ingericht met
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een enorme tekentafel, we passen er
nog net samen bij. Snoepend van
een Brabantse appelbol, raken wij
snel en intensief in gesprek. 

Geboeid door spontane processen
Van loketbeambte bij de NS via de
Rietveld Academie naar ecologisch
groenontwerper, het lijkt geen logische
ontwikkeling. Wanneer ben je geïnte-
resseerd geraakt in 'groen' en 'ecolo-
gisch groen' in het bijzonder? “In

Amsterdam ben ik op mijn achttien-
de meteen gaan samenwonen in een
huis van de NS op een groot braak-
liggend terrein bij de Westhavenweg
aan het spoor. Een heel bijzondere
plek in de stad, want ons 'spoorhuis-
je' was omsloten door een groot ter-
rein waarop spontaan allerlei rudera-

le planten zoals hartgespan groei-
den. Ik kan mij herinneren dat ik hier
wel eens droomde van het idee dit
soort terreinen in te richten: hier een
boom, daar een struik, en dat je daar
je werk van zou kunnen maken.
Maar het bleef bij dromen; ik wist op
dat moment nog niet hoe ik dat aan
moest pakken. In die tijd kreeg ik
van mijn ouders het boek 'Gids voor
Geneeskrachtige planten' van
'Reader's Digest', ik heb me daar

een periode flink in verdiept. Dit
boek kreeg ik in handen precies op
een keerpunt in mijn leven. Ik stopte
bij de NS, beëindigde mijn relatie en
verhuisde naar een ander adres in
Amsterdam. Vanaf dat moment nam
ik een volkstuin en ik ontdekte al
snel dat ik me niet wilde bezighou-

den met de 'nette perkjes' zoals de
meeste volkstuinburen die hadden.
Ik vond het veel spannender te ont-
dekken dat er spontaan planten als
kievitsbloem, wilde bertram en beek-
punge groeiden op het oorspronke-
lijke laagveen. Dit soort spontane
processen zijn mij blijvend gaan
intrigeren. Pas nadat ik de Rietveld
Academie had gevolgd en twee jaar
als kunstenaar in een atelier had
geprobeerd daar van te leven, ging ik

seizoenswerk doen bij hovenier Ger
Verweg. Ik kreeg veel openbaar-
plantsoenwerk en 'schoffelopdrach-
ten'. Ik merkte dat ik het doodzonde
vond juist alles wat spontaan
opkwam weg te schoffelen en dacht
steeds: hier wil toch eigenlijk iets
anders groeien! En langzaam groei-
de het idee van een eigen bedrijf,
waarin ik het héél anders zou aan-
pakken. Ik volgde de parttime hove-
niersopleiding en in 1996 had ik
mijn eigen bedrijf; geen traditioneel
hoveniersbedrijf, dat was meteen
duidelijk. Na enkele experimenten,
waarbij ik zowel het ontwerp als ook
de aanleg deed, groeide Rapunzel
Tuinen toch vooral uit als een ont-
werp- en adviesbureau.” 

Samenwerking leidt tot nieuwe
wegen
Rapunzel Tuinen bevindt zich in een
overgangsfase, vanwaar deze verande-
ring en hoe ziet jouw groenpraktijk er
in de toekomst uit? “Dit jaar werk ik
voor het laatst onder de oude naam,
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EVA Lanxmeer in Culemborg.

        



want ik vind dat de naam Rapunzel
de lading niet meer dekt. Maar het
ontwerp- en advieswerk blijf ik wel
doen onder mijn eigen naam. Verder
heb ik in de loop der jaren graag en
veel samengewerkt met Wilde Weelde-
collega's en met een aantal is dit uit-
gemond in twee hechte samenwer-
kingsverbanden. Samen met Ruurd
van Donkelaar en Hans Pijls heb ik
'Buitenkans' opgericht, met als doel
de participatie van mensen bij de
inrichting van gemeenschappelijke
buitenruimtes. Sinds 2008 is daar
nog aan toegevoegd het 'Historisch
Groen Collectief', een samenwer-
kingsverband met Bob Looien,
Jeroen Charpentier, Anne van
Hirtum en Ruurd van Donkelaar. Dit
collectief werkt aan instandhouding,
renovatie en beheer van historische
tuinen en parken. Op dit moment
bestaat mijn werk voor 70% uit
opdrachten voor Buitenkans. Door
Buitenkans ben ik betrokken bij
groene schoolpleinen, schooltuinen,
educatieve tuinen, tuinen van kinder-
dagverblijven en gemeenschappe-
lijke tuinen in woonwijken. Ons drie-
manschap begeleidt het hele proces
van wens tot en met uitvoering.

Onderling zijn de rollen verdeeld, ik
houd me vooral bezig met het ont-
werp. Hans begeleidt de procesorga-
nisatie en Ruurd is een horticulturist
in hart en nieren. Hij draagt de zorg
voor de realisatie en het beheer.”  

Bewust gecreëerde vrijheid
Wie of wat inspireert je op tuingebied?
“Bewust gecreëerde vrijheid. Ik raak
vooral geïnspireerd door landschap-
pen, tuinen en parken waarin een
combinatie van cultuur en natuur
terug te vinden is. De mensenhand

is er aan te pas gekomen, maar tege-
lijk zijn natuurlijke processen heel
zichtbaar, in alle levendigheid. Ik
geniet van de landschapsarchitec-
tuur van begin 20e eeuw, de archi-
tectonische tuinstijl, waarbij de
architectuur van het huis wordt

doorgezet in de lijnen van de tuin.
Maar boeiend wordt het pas wan-
neer binnen deze lijnen planten hun
eigen gang mogen gaan, wanneer
verschillende planten door elkaar
gaan groeien, dood hout, dode plan-
ten en jonge zaailingen naast elkaar

mogen bestaan, wanneer de tijd
zichtbaar is en natuurlijke processen
de structuur van de lijnen doorbre-
ken. Ja, dat is wat mij inspireert, die
combinatie van zorgvuldig vormge-
geven lijnen in samenspel met toe-
gestane natuurlijke processen.” Kan
je een tuin als voorbeeld geven die aan
dit beeld voldoet? “Landgoed Elswout
langs de binnenduinrand van
Haarlem voldoet wat mij betreft aan
dit beeld.”

Heb je wel eens tuinopdrachten gewei-
gerd? “Nee, vanwege mijn gretig-
heid naar opdrachten ben ik met de
meeste opdrachtgevers in zee
gegaan. Maar dan moet ik er wel bij
zeggen dat mijn opdrachtgevers
meestal interesse hebben in natuur-
tuinen, mensen die bang zijn voor
natuur komen met hun tuinwensen
niet naar mij. Ik kan ook 'behouden-
der' tuinen maken, sommige men-
sen voelen zich aangetrokken tot de
sfeer van natuurtuinen, maar kun-
nen nog niet helemaal in de natuur-
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lijke processen meegaan. Dan vind
ik het geen probleem om de invul-
ling van de tuin iets richting traditi-
oneel aan te passen. En verder vind
ik beperkingen juist een uitdaging,
hoe strenger de regelgeving van bij-
voorbeeld gemeentes, hoe groter de
uitdaging om daar zoveel mogelijk
ten gunste van de opdrachtgever uit
te halen. Zo kreeg ik eens een
opdracht voor een particuliere tuin
met de wens dat deze tuin speel-
ruimte mocht bieden aan buurtkin-
deren. De gemeente stond een
'speeltuin' niet toe, uit oogpunt van
veiligheid. Maar de tuin mocht wel

een educatieve bestemming krijgen.
De tuin heb ik vervolgens heel
'speelvriendelijk' ontworpen, met
als gevolg dat de tuin nu als 'educa-
tieve tuin' te boek staat en de kinde-
ren er dag in dag uit volop kunnen
genieten (lees: spelen)!”

Op welke manieren bereik je nieuwe
opdrachtgevers? “Via mijn website,
door bijeenkomsten, met mond-tot-
mondreclame en waar ik bewust
mee bezig ben is netwerken. Ik vind
het altijd leuk en gezellig om met
mensen te praten en ga mijn kan-
sen, wanneer die zich voordoen, niet
uit de weg. Het netwerken gaat ook
vanzelf, gewoon, omdat ik enthousi-
ast ben over de dingen die ik doe.”

Een praktijkvoorbeeld
Elke aflevering van 'de groenpraktijk
van' bespreken we een voorbeeld van
een tuin of een project. Naar welk

praktijkvoorbeeld wil jij ons meene-
men? “Naar een tuinproject van
Buitenkans. Het betreft de gemeen-
schappelijke groeninrichting van de
wijk Wilgenhoven, een nieuwbouw-
wijk binnen het Eco-nieuwbouwpro-
ject 'EVA-Lanxmeer' in Culemborg.

Op het terrein, een krappe hectare
groot, staan 24 duurzaam uitgevoer-
de nieuwbouwwoningen. De kopers
van de huizen op dit nieuwbouwter-
rein kochten niet alleen een huis met
voor- en/of achtertuin, maar het
gehele bouwterrein. De kopers
waren verplicht dit zgn. 'mandelig'
gebied in overleg met elkaar in te
richten. De projectontwikkelaar had
hiertoe al een voorzet gegeven en
een plan met voornamelijk bestra-
ting van het terrein voorgesteld. Om
dat te voorkomen vormden enkele
bewoners uit de wijk een 'tuingroep'.
Toen deze tuingroep de gemeen-

schappelijke wensen inventariseerde,
bleek vrij snel dat tussen de bewo-
ners verdeeldheid bestond over de
invulling van het mandelig gebied.
Sommige mensen waren tegen een
al te 'natuurlijke' invulling, anderen
waren daar juist zeer uitgesproken
vóór. Op dat moment, het was toen
mei 2006, werden wij ingeschakeld.” 

Wat vind je zo bijzonder aan juist dit
project? “Hier kan ik laten zien dat
juist het proces naar de uitvoering
van een gemeenschappelijke tuin
toe, de echte waarde is van dit soort
projecten. Het proces zelf werkt
inspirerend, mensen gaan elkaar
beter begrijpen, tegenstellingen wor-
den weggenomen en daardoor groeit
verbondenheid met elkaar en met de
omgeving. Daarmee creëer je ook
draagvlak voor ontwikkelingen in de
toekomst.” 

Hoe verliep het proces vanaf inventari-
satie tot en met uitvoering? “Op het
moment dat de vraag bij ons

Oase zomer 2008 9

          



binnenkwam, had de 'tuingroep' al
wat voorwerk gedaan, naast
Buitenkans kreeg nog een andere
landschapsinrichter de vraag een
offerte uit te brengen. Onze eerste
activiteit was de presentatie van
Buitenkans. Hans en ik vertelden
waar Buitenkans voor staat en hoe
wij omgaan met mogelijkheden en
onmogelijkheden op het gebied van
tuininrichting. Tegelijkertijd probeer-
den wij de tegengestelde wensen
boven tafel te krijgen. Dat lukte vrij
goed, ik ben dan degene die heel
goed kan observeren, luisteren en
samenvatten en Hans zorgt dat de
mensen uiteindelijk met elkaar gaan
afstemmen. Door deze presentatie
werden de eerste tegenstellingen al
meteen weggenomen. Mensen gin-
gen elkaar beter begrijpen en men
kreeg meer vertrouwen in de onder-
neming. Buitenkans kreeg de
opdracht.

Toen kwam de ontwerpfase; tijdens
het werken hieraan werd druk over
en weer gebeld en gemaild. Naast
bewonerswensen waren er ook
gemeentelijke randvoorwaarden,
regelgeving met betrekking tot lei-
dingen en waterloop waar we reke-
ning mee moesten houden. We pre-
senteerden het ontwerpvoorstel met
behulp van plaatjes en sfeerbeelden
om te laten zien hoe Buitenkans zich
voorstelde dat de gemeenschappe-
lijke tuin er uit zou komen te zien.
Het voorstel werd in één keer goed-
gekeurd, alle bewoners konden zich
er in vinden.

Uitvoering door bewoners zelf
De aanleg van de verhardingen werd
uitbesteed. De fijne vormgeving en
de beplanting hebben de bewoners
zelf tijdens 'bewoners aanlegdagen',
onder begeleiding van Ruurd uitge-
voerd. De tuingroep bleek daarbij
een onmisbaar element, zij zorgden
bijvoorbeeld met behulp van nieuws-
brieven voor de communicatie tus-
sen bewoners en Buitenkans.”

Hoe waren de reacties na afloop?
“Het gezamenlijk gebruik van de
buitenruimte geeft verbinding en dat
wordt geconstateerd en gewaar-
deerd. Zo vindt het ene huizenblok

van het andere blok dat de invulling
van hun omgeving geslaagd is. In
het ontwerp was bijvoorbeeld een
'dorpsplein' opgenomen, een soort
gemeenschappelijk ontmoetings-
plein. Dit plein was, niet geheel toe-
vallig, gesitueerd bij een huizenblok
waar de bewoners vóór een natuur-
rijke invulling van het mandelig
gebied waren. Dit plein blijkt in de
praktijk heel goed te bevallen, het is
een trekpleister voor de hele buurt
geworden. Bij aanvang van het pro-
ject was een aantal bewoners niet zo
geïnteresseerd in een al te natuurrij-
ke inrichting van het mandelig
gebied, zij zijn hier helemaal van
teruggekomen en dat heeft zich

onder andere geuit in de wens ook
'een leuk plein' te willen.“

Betrokkenheid bij en waardering
voor natuur
Wat voor meerwaarde heeft dit project
in ecologische zin? “Het terrein waar-
op de nieuwbouw gevestigd is, was
voorheen weidegebied, met de bouw
van huizen is natuurlijk geen ecolo-
gische meerwaarde bereikt. Maar ten
aanzien van bewustwording en de
eco-gedachte heeft de manier waar-
op de gemeenschappelijke buiten-
ruimte is ingevuld wél een positief
gevolg. Mensen die niets wilden
weten van natuur en natuurrijke tui-
nen zijn - min of meer - gedwongen
er deel van uit te maken. Dat juist
dit soort mensen meer betrokken
raken en meer waardering krijgen

voor natuur in het algemeen, dat is
de meerwaarde, daar doen wij het
voor!”
Het is al laat als we besluiten de werk-
zolder te verruilen voor de eettafel.
Marleen heeft me uitgenodigd voor
een gemakkelijk hapje, maar geeft mij
wel eerst een fiets in handen. “Heb jij
ook zo weinig tijd voor het huishou-
den?” vraagt ze ietwat schuldbewust.
Ja nou, want (…), we raken voorlopig
nog niet uitgepraat. We fietsen naar de
plaatselijke supermarkt en halen daar
een paar pizza's uit het vriesvak. Thuis
gekomen zetten wij ons samen met
hongerige vriend Wim aan tafel, een
glas wijn erbij. We proosten op het
mooie groenvak.

Rapunzel Tuinen
Ontwerp en advies natuurrijke
omgeving
Esschestraat 33 
5262 BA  VUGHT
(073) 657 36 37
www.rapunzeltuinen.nl

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

10 Oase zomer 2008

          


