
Wildgroei 
ervaren, leren, groeien en oogsten  

Visie 
Wij geloven in de kracht van de natuur. De verbinding met de natuur geeft ons rust, ruimte 
en inzichten die wij als mensen nodig hebben. Het is tijd om de natuur weer de ruimte te 
geven die zij verdient.  

Missie 
Met Wildgroei willen we, in samenwerking met onze partners, zoveel mogelijk nieuwe na-
tuur creëren in Nederland.  

Hoe? 
We geven een stuk landbouwgrond of braakliggend terrein ‘terug’ aan de natuur en vesti-
gen er ons educatiecentrum.  
Hier nodigen we mensen van alle leeftijden uit om in deze nieuwe natuur met de plek, el-
kaar en zichzelf te verbinden. Zo willen we mensen laten ervaren, leren, groeien én oog-
sten. 

Het educatiecentrum, de Wildernis, wordt een transparant, open en robuust gebouw dat we 
zoveel mogelijk laten samensmelten met de omgeving. Om het gebouw heen komen diver-
se stukken nieuwe natuur, bestaande uit; 

 - Een voedselbos 
 - Een biologisch-dynamische moestuin 
 - Een vlindertuin 
 -  Een kruidentuin 
 - Een bijentuin 
 - Het Founding Fathers Forest (een speelbos voor kinderen en hun ouders) 
 - Weideland voor wilde bloemen en vogels 

Wat? 
In de nieuwe natuur rollen we een aantal concepten uit. Met de opbrengsten van deze ac-
tiviteiten creëren we weer nieuwe natuur. Denk aan bijvoorbeeld; 

 - ‘Founding Fathers’ - workshops voor vaders en hun kinderen. 
 - Diverse workshops rondom persoonlijke ontwikkeling, zoals een dag in stilte  
  met yoga, meditatie, ademhaling en een gezonde lunch van eigen land en  
  keuken.  
 - Een ‘dag in de natuur’ voor groep drie t/m acht van de basisscholen volgens  
  het principe van forest schools, inclusief het zelf koken van een lunch van  
  eigen grond en een natuurworkshop in het educatiecentrum.   
 - Het oogsten van eigen land en verkopen van producten, bijvoorbeeld in de  
  vorm van een ‘groentetas’ of oogstabonnement. 

Voor elke workshop-deelnemer planten we een nieuwe boom in het Founding Fathers  
Forest. Een bos om te ervaren en te spelen. Hier kunnen kinderen en gezinnen, vooral 
mensen die weinig te besteden hebben, uitnodigen om een dag in de natuur te zijn en hier 
te spelen en te ervaren.  
We willen Wildgroei op termijn ook in het buitenland uitrollen.


