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Intentieverklaring van leden  
Onderstaand vind je de uitgangspunten die Wilde Weelde hanteert en die ge-
deeld worden door de aangesloten bedrijven. Graag willen wij dat onze leden 
deze uitgangspunten als leidraad voor hun werk hanteren, en waar mogelijk 
toepassen in hun dagelijkse praktijk. Wij verwachten dat onze leden zich zul-
len inspannen om zich te verdiepen en ontwikkelen in deze standpunten. De 
vereniging zal zich op haar beurt inspannen om de kennis en inzichten hierover 
aan de leden aan te bieden, dan wel podia te bieden voor kennisuitwisseling. 

Wilde Weelde is geen keurmerk, maar omdat de vereniging sterk uitkomt voor 
haar ecologische uitgangspunten moeten klanten van individuele leden erop 
kunnen vertrouwen dat zij met een bedrijf te maken hebben dat dezelfde waar-
den hanteert.  

Wij vragen je dan ook om je akkoord te verklaren met de inhoud van dit docu-
ment en zo de intentie uit te spreken dat je de Wilde Weelde uitgangspunten 
respecteert en toepast. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar  
wildeweelde.nl/uitgangspunten, vanwaar je kunt doorklikken naar de diverse 
onderdelen. 

https://wildeweelde.nl/uitgangspunten
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Hieronder een korte samenvatting van de uitgangspunten:

1. Bodem is de basis 
Leden spannen zich in om het voedselweb van de bodem gezond te houden 
en/of te maken. We verstoren de natuurlijke bodemprocessen zo min mogelijk 
uit respect voor het bodemleven, plantenresten en blad laten we rustig verte-
ren, de bodem houden we bedekt.

2. Planten maken de tuin
De planten vormen een essentieel en substantieel onderdeel van een tuin en 
worden met zorg geselecteerd en toegepast. Een tuin met alleen split en twee 
heesters is geen Wilde Weelde tuin. De juiste plant op de juiste plek zorgt voor 
hoge overlevingskansen, en we passen inheemse soorten en soorten die een 
relatie hebben met de overige organismen in de tuin toe. 

3. Biodiversiteit bewerkstelligen
Een natuurrijke omgeving is een omgeving vol leven waarin ruimte is voor 
mensen, planten en dieren. Er is ruimte voor variatie, hoe meer variatie hoe 
beter het natuurlijke evenwicht zal zijn. Variatie maakt gezond en sterk en zorgt 
voor kleine biotopen voor allerlei verschillende dieren en insecten, zoals bij-
voorbeeld een plek met water.  

4. Gifvrij en zonder kunstmest
In een natuurrijke omgeving worden geen chemische middelen gebruikt. We 
passen alternatieven toe voor het in toom houden van onkruid en gebruiken 
natuurlijke middelen om de bodem te voeden zoals compost. Door het natuur-
lijke evenwicht, een goede bodemstructuur en een rijk bodemleven komen er 
weinig ziekten en plagen voor. 

5. Hergebruik waar mogelijk
Een Wilde Weelde tuin of plek wordt zo duurzaam mogelijk aangelegd. Zo zal er 
vaak gebruik gemaakt worden van al aanwezige materialen, planten en grond. 
Dat geeft immers de minste milieubelasting. Bovendien geven hergebruikte 
materialen ‘in een ander jasje’ de tuin een heel ander aanzicht, zoals saaie 
stoeptegels die als stapelmuurtje juist een leuk element vormen.
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6. Toepassing van duurzaam materiaal
Daar waar andere materialen in de tuin moeten worden ingebracht, kiezen we 
voor duurzame materialen - zoals hout uit Europa, van duurzame plantages, 
gerecycled en tweedehands bestratingsmateriaal, en plantgoed van kwekers 
met hart voor milieu en klimaat. We kiezen materialen die langer meegaan dan 
de duur van een trend.

7. Klimaatbestendig
Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Hoosbuien, droogte en 
tropische warmte wisselen elkaar af. In elke buitenruimte kun je keuzes maken 
waardoor deze plek beter bestand zal zijn tegen klimaatveranderingen. Zoals 
het afkoppelen van het hemelwater, het verwijderen van verharding, het toe-
passen van droogtebestendige planten en het voorzien in natuurlijke schaduw-
plekken. 

Je kunt lid worden van Wilde Weelde als je je akkoord verklaart met deze uit-
gangspunten, wij zeggen: doen! 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’! 
Welkom bij Wilde Weelde!


