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De stad, je tweede natuur

De Floriade in Venlo, in 2012, zette 
Wilde Weelde op de kaart. De 
door leden ontworpen en aange-
legde tuin werd hoog gewaardeerd 
en won de eerste prijs in de cate-
gorie Garden en Landscape Design. 
Als voortvloeisel werd de Wilde 
Weelde Wereld in de Tuinen van 
Appeltern gerealiseerd. In 2022 
wordt er weer een Floriade gehou-
den, ditmaal in Almere. Het thema 
is ‘Growing Green Cities’, dat is 
natuurlijk op het lijf geschreven van 
Wilde Weelde!
Wilde Weelde vertaalde dit thema 
als: ‘De stad, je tweede natuur’. De 
bedoeling is om te laten zien hoe 
mooi en inspirerend een natuurrij-
ke tuin en leefomgeving is en hoe 
deze kan bijdragen aan een gezond 
lichaam en dito geest.
Na verkenning en een ledenraad-
pleging vooraf ging een project-
groep aan de slag. Het ontwerp-
team (bestaand uit Vis à Vis 
Ontwerpers, H. Zoontjes & The 
Gardening Angels) tekende voor 
het ontwerp. Daarna ging een 
groep gedreven leden aan de slag 
met de coördinatie (door Seasons 
Gardening), sponsoring, materia-

len zoeken en nog veel meer. Op 
het in het Weerwater gelegen 
eiland Utopia wordt het ontwerp 
momenteel gerealiseerd door 
verschillende leden van de Wilde 
Weelde, onder leiding van Soon-
tiëns Hoveniers en de Tuinen van 
Geerdink. In April 2022 gaat de 
Floriade open voor bezoekers.
Het ontwerp bestaat uit een 
spiraalvorm die de puzzel van de 
stad verbeeldt. Deze puzzel bevat 
vele stukjes. Hoe meer stukjes je 
hebt, des te beter krijg je zicht 
op het totaal en weet je hoe de 
natuurrijke stad eruit kan zien. 
Zomaar wat leuke puzzelstukjes bij 
elkaar zoeken werkt niet. Natuur-
lijke ecosystemen laten zien dat 
elke schakel in de keten onmisbaar 

is. Al die stukjes bij elkaar vormen 
het biotoop (ecosysteem) stad. Een 
spiraalpuzzel laat zo’n aaneengeslo-
ten keten prachtig zien. De opgave 
is om ontbrekende stukjes in de 
stad opnieuw in te vullen en dat 
de puzzel best complex is. Wilde 
Weelde laat zien hoe je bij kunt 
dragen aan en oplossing voor deze 
puzzel. Het eerste stukje ligt vaak 
al direct voor de deur. Gevelgroen, 
speels water(opvang), eetbaar 
groen, bloemrijke grasveldjes, een 
wormenhotel, het verborgen leven 
van een boom. Overal in de stede-
lijke omgeving is groen (natuur) 
te vinden. Van micro tot macro. 
Ieder stukje natuur kan bijdra-
gen aan de oplossing van de hele 
spiraalpuzzel. Al wandelend kan 
de bezoeker allerlei mogelijkheden 
ontdekken. In deze ‘mini-stad’ zijn 
de belangrijkste uitgangspunten van 
Wilde Weelde verwerkt. Zo is er 
aandacht voor de bodem, biodiver-
siteit, gifvrij, duurzame materialen 
en hergebruik, klimaat en natuurlijk 
een fraaie, diverse beplanting, want 
planten maken de tuin!

Binnenkort meer op www.wilde-
weelde.nl. Sponsoring is nog 
welkom. Contact via floriade@
wildeweelde.nl.

De Wilde Weelde
inzending in wording
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Vo
or

aa
nz

ic
ht

 (
Te

ke
ni

ng
: V

is
 à

 V
is

 O
nt

w
er

pe
rs

)


