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WildeWeeldeWereld wil de bezoe-

kers prikkelen om van de gebaande 

paden af te gaan en het avontuur 

te zoeken in een natuurrijke omge-

ving. In het ontwerp is dit verbeeld 

in een recht pad en in een slinge-

rend pad. Beide gaan van A naar B, 

van de wens voor een tuin naar een 

tuin die naar wens is. Het rechte 

pad staat voor controle, efficiëntie, 

veiligheid en regels. Het slingerende 

pad staat voor: los laten, de tijd ne-

men, avontuur en vrijheid in den-

ken. Deze twee paden zijn met el-

kaar verweven. Wilde Weelde zoekt 

een balans tussen ‘avontuur’ en 

‘recht op je doel af ’, tussen ‘dromen’ 

en ‘zakelijkheid’. 

In de tuin is een grote vijver gere-

aliseerd en een forse stapelmuur 

gebouwd van grote betonpuin brok-

ken afkomstig van een uitgebroken 

landweg vlakbij het Floriadeterrein. 

Ook alle andere gebruikte materi-

alen in de tuin zijn hergebruikt of 

herbruikbaar. In het ontwerp zijn 

verschillende gradiënten opgeno-

men: diversiteit in hoogte, voch-

tigheidsgraad en licht voor een zo 

groot mogelijke soortenrijkdom 

zonder dat het de harmonie van de 

tuin verstoort. 

Biotopen en biodiversiteit
Zowel de biotopen als de beplan-

ting is uitgekiend samengesteld met 

inheemse soorten en andere waar-

devolle tuinplanten. Belangrijke 

criteria hierbij zijn een natuurlijke 

uitstraling, effect en een fraai esthe-

tisch beeld. Ecologische waarde is 

toegevoegd door dracht- en waard-

planten en besleveranciers aan te 

planten. Het geheel biedt veel leef-

ruimte, voortplantingsbiotoop en 

voedsel aan tal van vlinders, wilde 
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De natuurrijke tuin ʻWildeWeeldeWereldʼ op 
de Floriade is een oogstrelend geheel ge-
worden. Daarnaast is het een inspiratiebron 
voor iedereen die meer of minder natuurrijke 
elementen in zʼn eigen tuin wil gebruiken. 
Het ontwerp is van Jasper Helmantel (Cruydt-
Hoeck), de tuin is aangelegd door een c̒on-
sortiumʼ: Vereniging Wilde Weelde samen met 
drie aangesloten bedrijven (Cruydt-Hoeck, De 
Tuinen van Geerdink en Hoveniersbedrijf Giel 
van der Palen) met hulp van een groot aantal 
Wilde Weelde-leden. 
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Oogstrelend en inspirerend
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bijen en andere insecten, amfibieën, 

vogels en zoogdieren. Ook aan de 

natuurlijke kringloop in en op de 

bodem waarin vele kleine organis-

men een rol spelen wordt aandacht 

geschonken. 

Vijver
Centraal in de tuin ligt een grote 

vijver met een gevarieerde beplan-

ting van inheemse water- en moe-

rasplanten. Soorten zoals zwanen-

bloem, adderwortel, waterdrieblad, 

moeraswolfsmelk en wateraardbei 

behoren tot de pronkjuweeltjes. De 

vijver is door zijn rijke begroeiing 

en zijn ligging een prima voortplan-

tingsplek voor amfibieën en insec-

ten zoals libellen. In de overgangen 

tussen de natte brokken puin en 

de halfverharding kunnen zich al-

lerlei muurplanten vestigen zoals 

havikskruiden, gele helmbloem en 

rode spoorbloem. Ook in de ho-

gere droge muur zijn verschillende 

heesters en kruidachtigen geplant 

en gezaaid. In de openingen van de 

muur hebben zich inmiddels al en-

kele wilde bijen soorten gevestigd.  

Bos- en bosrandbeplanting
Enkele boomgroepen en bosjes vor-

men de bos- en bosrandbeplanting. 

Hier zijn vooral veel inheemse bos- 

en bosrandplanten en cultuurhisto-

rische soorten zoals stinzenplanten 

te vinden. In het eiken-krenten-

bosje bij de entree van de tuin ligt 

het accent op lagere soorten met 

een fijne bladstructuur.  Groepen 

witte veldbies, lievevrouwenbedstro, 

maarts viooltje en knikkend nagel-

kruid zijn er te vinden. Daartussen 

groeien zeldzaamheden als krans-

salomonszegel, gele monnikskap, 

heelkruid en voorjaarslathyrus.

In het hellingbos groeien robuuste 

soorten zoals vaste judaspenning 

met zijn fraaie lilawitte bloemen, 

donkere ooievaarsbek, voorjaars-

zonnebloem, fluitenkruid met zijn 

fijne groene loof en dagkoekoeks-

bloem. Stekelvarens en bosgrassen 

zoals boskortsteel, hangende zegge 

en grote veldbies zorgen voor afwis-

seling in bladstructuur. In het voor-

jaar geven groepen stinzenbollen 

zoals daslook, boshyacint en dich-

tersnarcis extra kleur. 

Bloemenweides
Terwijl in het bos en de bosrand de 

hoofdbloei in het voorjaar plaats-

vindt zijn de bloemenweides voor-

al in de zomermaanden op hun 

mooist. Beeldbepalende soorten zijn 

duizendblad, margriet, walstro, sint 

janskruid, wilde peen, biggenkruid, 

wilde marjolein, barbarakruid, 

veldsalie, beemdkroon, steenanjer 

en weegbree. Op de helling groeien 

wat ruigere ruderale soorten waar-

onder kaasjeskruid, teunisbloemen, 

reseda, honingklavers, gele gan-

zenbloem, wede en toortsen. Om 

de grasgroei te remmen is er kleine 

ratelaar gezaaid. Door gefaseerd te 

maaien blijven de bloemenweiden 

lang aantrekkelijk.

Op de overgang van hellingbos, 

moerasvegetatie en bloemenweide is 

een zoomvegetatie aangeplant met 

wilgenbosjes. Soorten zoals knoop-

kruid, moesdistel, heemst, pimper-

nel en havikskruiden bepalen hier 

het beeld. Het is een bloemrijke 
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De beplanting: per seizoen weelde en kleur, hier donkere ooievaarsbek gecombi-

neerd met fluitekruid.

Overzicht met schepnetjes in de vijver en de lichte constructie (steigerdelen en zeil-

doek) als beschutting.
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robuuste vegetatie die veel vlinders 

lokt. In de herfst en winter bieden 

de afgestorven bloem- en bladresten 

hier onderdak aan overwinterende 

insecten. 

Prairiebeplanting
Langs het rechte pad is aan weers-

zijden een beplanting aangeplant 

van prairieachtige vegetatie met veel 

kruiden en grassen. In dit sortiment 

ligt naast de inheemse soorten meer 

nadruk op uitheemse vaste planten. 

Opgaande, luchtige en transparante 

bloeiwijzen worden afgewisseld met 

wuivende grashalmen. Veel soor-

ten bloeien langdurig. Tot laat in de 

herfst bieden ze nectar voor vlin-

ders, bijen en hommels. Inheemse 

soorten als kaasjeskruid worden 

gecombineerd met Amerikaanse 

prairie- en Aziatische steppenplan-

ten zoals prairiegrassen, asters, hoge 

varkenskervel, dropplant en ijzer-

hard. Het is een beplanting die fraai 

combineert met een modern vorm-

gegeven stedelijke omgeving: kleu-

rig, uitbundig en architectonisch. 

Bedreigde soorten
Veel van de in ons land voorkomen-

de plantensoorten worden in hun 

voortbestaan bedreigd. Samen met 

deze plantensoorten verdwijnen 

ook allerlei organismen die hier-

van afhankelijk zijn zoals gespeci-

aliseerde vlindersoorten en wilde 

bijen. Dit verlies aan biodiversiteit 

wordt in deze tuin gesymboliseerd 

door een ‘Rode Lijst’ van sterk be-

dreigde soorten die in de tuin zijn 

verwerkt. De aantasting van de na-

tuurlijke leefomgeving is niet echt 

te compenseren met de aanleg van 

natuurrijke tuinen en openbaar 

groen. Toch biedt de inrichting 

hiervan aan een aantal soorten wel 

een toevluchtsoord en heeft ook tot 

doel om de natuur weer meer in de 

woonomgeving te brengen. Een na-

tuurrijke leef-, leer- en werkomge-

ving is voor iedereen prettig. Wilde 

Weelde wil met deze tuin laten zien 

hoe je met eenvoudige en duurzame 

materialen en gerichte beplanting 

de biodiversiteit in je eigen woon-

omgeving sterk kunt vergroten. 

Met name in de weekenden zijn leden van 
Wilde Weelde aanwezig die een toelichting 
kunnen geven bij alles wat er op de tuin te 
zien en te beleven valt.
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De ʻRode Lijstʼ van bedreigde plantensoorten. WildeWeeldeWereld gezien vanaf het rechte pad.

Links: In de tuin valt volop 

te genieten en te beleven. 

Hiernaast: De ʼbijenbankʼ 

bestaat uit zoveel mogelijk 

materialen, geschikt voor 

wilde bijen en je kunt er 

ook op zitten!
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