Acht jaar Wilde Weelde Wereld
Tekst: Hans te Loo, Emiel Versluis,
Hanneke Villerius
Vanaf 2013 is er gewerkt aan de
realisatie van de Wilde Weelde
Wereld bij de Tuinen van Appeltern. Aanleiding voor het maken
van deze natuurrijke tuin was
het succes van de inzending van
vereniging Wilde Weelde tijdens
de Floriade in Venlo van 2012. In
Appeltern werd de gelegenheid
geboden om een meer permanente tuin te creëren. Inmiddels is de aanlegfase voorbij, de
pioniersplanten verdwijnen en
de projectgroep die de aanleg
realiseerde heeft haar taken
overgedragen aan de beheergroep. De tuin ligt er prachtig
bij en ontwikkelt zich tot een
volwassen geheel.

sel van de elzen op de dam tussen
de twee vijvers inderdaad de grond
voldoende op zijn plek? Is er een
toename van vogels, insecten en
zoogdieren? En welke dan? Ontwikkelt de vegetatie langs de kunstmatige vijver met rivierzandoevers zich
anders dan die langs de natuurlijke
vijver? Vormen zich al verschillende
gradiënten in de bloemenweide op
de hogere schrale en lagere rijkere
delen? Wordt het stinzenbos al een
bos of forceren we dat teveel? Hoe
rijk is het bodemleven inmiddels
geworden?

Veel vragen waar we graag een
antwoord op willen vinden en een
mooie opdracht voor de nieuwe
beheergroep om, waar gewenst, de
tuin bij te sturen of aan te passen.
Want een tuin als deze is steeds
in ontwikkeling, bijvoorbeeld de
struiken en bomen groeien flink
uit. De explosieve pioniersbeplanting heeft plaats gemaakt voor een
meer permanente vegetatie en waar
eerst volle zon was, komt nu meer
schaduw. De voedselrijkdom in de
bodem neemt op verschralingsplekken langzaam af en op andere

Wilde Weelde-leden aan het werk
(Foto: Machteld Klees)

De robuuste brug (Foto: Emiel Versluis)

In dit stadium komen er steeds
nieuwe, interessante vragen. Hoe
ontwikkelen de verschillende
onderdelen zich? Wordt de steilkant
langs de grote vijver inderdaad druk
gebruikt door bijen om te nestelen
of om bouwmateriaal voor hun nest
te halen? Houdt het fijne wortelstel-

De stapelmuren vormen het boegbeeld van
de tuin (Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
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Hoogzomer

plaatsen vormt zich juist een rijkere
humuslaag. Allemaal spannende
processen om te blijven volgen.
De Wilde Weelde Wereld is zo’n
5000 m2 groot en ligt op rivierklei.
Er zijn veel verschillende biotopen
te vinden met een grote diversiteit aan flora en fauna. De tuin laat
voorbeelden en mogelijkheden zien
om ook elders in het groen toe te
passen. In het oog springend zijn
de ‘stadsborders’. Opvallende, strak
gestapelde muren met een pleintje
van stelconplaten geven een stedelijk/industriële sfeer. De brug leidt
je tot vlak boven de natuurvijver.
Zittend op de robuuste balken kun
je het water aanraken en is het
waterleven goed te bestuderen.
De thematuinen hebben allemaal
een verschillende invulling, zoals
de zevenbladtuin, altijd leuke
gespreksstof. Kruidenvegetaties met
verschillend maaibeleid, een stinzenbeplanting in ontwikkeling, de
stadsborders, natuurvijvers en een
zwemvijver zijn allemaal onderdelen
van de Wilde Weelde Wereld. Sinds
2019 wordt het hart van de tuin
gevormd door een robuust uitgevoerd paviljoen met groen dak.
Natuurlijk vergt de tuin ook het
nodige onderhoud. De beheergroep
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zorgt voor de coördinatie en leden
van Wilde Weelde steken de handen
uit de mouwen tijdens themadagen.
Tijdens die dagen draait het niet
alleen om onderhoud, het is ook de
bedoeling om van elkaar te leren.
Daarom wordt er ‘s ochtends eerst
een thema behandeld met een spreker, daarna wordt er gewerkt. Het
zijn gezellige en informatieve dagen.
Het beheer wordt naar behoren
uitgevoerd, er is veel uitwisseling en
er is gelegenheid om andere aanwezigen te leren kennen en ervaringen
met elkaar te delen. In december
hebben we zelfs het kampvuur
aangestoken en (wat vroeg op de
dag) de glühwein opgewarmd.
Naast het beheer van de tuin liggen
er ook andere taken. Bijvoorbeeld
het monitoren van de ontwikkelin-

gen en hierop reageren, aanpassingen in de thematuinen, informatie
voor bezoekers up do date houden
en uitbreiden. Tijd dus voor verfijning van het beheer. Al met al een
prachtige plek om met enthousiasme en op een prominente plek het
gedachtegoed van het natuurrijk
tuinieren en van de Wilde Weelde
uit mogen dragen.

Meewerken?
Nieuwsgierig geworden? Wilde
Weelde nodigt lezers van Oase
van harte uit om eens een dag
mee te werken. We ontvangen je
graag om kennis met Wilde Weelde te maken, informatie te delen,
naar interessante sprekers te luisteren en mee te werken. Tijdens
iedere werkdag kunnen er zowel
lichtere als zwaardere werkzaamheden uitgevoerd worden. Elke
dag start om 9.00 uur in de Wilde
Weelde Wereld te Appeltern.
Als je een keer aan wilt sluiten,
stuur een email naar Ties van Riet
via info@tiestuinen.nl, vermeld
daarbij ‘Oase-lezer’. Leden van
Wilde Weelde geven zich op via
de agenda op de website.

Agenda voor 2021 met alle themadagen
Datum
Thema
Sprekers
12 maart
Bodem
Peter Zwager
9 april
Hout
Gerben Welles
14 mei
Vogels
Koen de Louw, Luci van Engelen
11 juni
Wilde bijen/insecten
Marijke Akerboom
9 juli
Maaien/bloemenweide Jasper Helmantel
13 augustus Water/natuurlijke vijver Hans te Loo
10 september Inheemse planten
Machteld Klees
8 oktober
Eetbaar hout/planten
Sifra Timmermans
12 november Bemesting
Ruud Snijders
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