
Wildgroei 
ervaren, leren, groeien en oogsten  

Wildgroei is een ontmoetingsplek en educatiecentrum, midden in het groen, met een natuurljk, 
dynamisch ecosysteem met een grote biodiversiteit. Een plek om te ervaren, leren, groeien en 
oogsten, maar ook een plek om te verbinden. Met jezelf, met elkaar, en met de natuur. 

Ontmoetingsplek 
Ons droomplan bestaat grofweg uit twee delen. Allereerst is dat de ontmoetingsplek: de Wil-
dernis, een open en transparant gebouw met een robuuste uitstraling, die zoveel mogelijk sa-
mensmelt met de omgeving. Daarin, en daaromheen, geven we workshops gebaseerd op 
yoga, ademhaling, meditatie, fysieke beweging, survivaltechnieken, systemisch werk, transac-
tionele analyse, NLP, holistische leer en pedagogie. Niet voor de happy few die zich een retre-
at kunnen veroorloven, maar juist ook voor kwetsbare sociaal-economische groepen. Volwas-
senen, én kinderen. 

Leren door ervaren 
We geven met Wildgroei kinderen de kans om de natuur te ervaren, en te leren volgens het 
principe van Forest Schools. In dat systeem draait het om het ontwikkelen van verschillende 
vaardigheden aan de hand van de natuur en de elementen. Niet opdreunen wat er in een 
boek staat, maar leren door te ervaren. We zijn ervan overtuigd dat dat the way to go is om 
kinderen een stevige basis te geven, waarop ze de rest van hun leven kunnen voortbouwen. 
Daarnaast creëren we een grote biologisch-dynamische moestuin en een voedselbos. Hierin 
verbouwen we onze eigen groenten en fruit, waarmee we zelf koken en wat we op den duur 
kunnen gaan verkopen aan consumenten die graag zo lokaal mogelijk kopen. Het hele proces 
van planten, groeien, oogsten en consumeren is onderdeel van het ervarings- en educatiepro-
ces. We brengen het principe van korte ketens in de praktijk. 

Vernaturen van landbouwgrond 
Het tweede, onlosmakelijk verbonden deel van ons plan is het ‘vernaturen’ van het gebied 
waarop de Wildernis, het robuuste en transparante gebouw staat. We willen ons op voormali-
ge landbouwgrond vestigen, en daar stukje bij beetje de natuur weer laten floreren. Het eind-
doel is om het land weer volledig terug te geven aan de natuur. De opgedane kennis over dit 
proces willen we kapitaliseren door een educatiecentrum te worden op dit gebied, en die ken-
nis vervolgens toe te passen op meer stukken grond. Zo helpen we om Nederland steeds een 
beetje groener te maken.   
Zeker nu, in een tijd waarin veel wordt gesproken over de ‘stikstofcrisis’ en het verminderen 
van onze uitstoot, is de ‘hoe’ extreem belangrijk. We zullen als land belanden in een transitie-
fase, waarin voor veel landbouwgrond een groenere bestemming gevonden moet worden. En 
daar is kennis voor nodig!  

Investeren in groen is investeren in de toekomst 
Wij geloven dat meer natuur alleen maar voordelen heeft. Niet alleen is het essentieel voor de 
beheersing van de klimaatcrisis, maar ook heeft het een enorme invloed op ons als mens. Po-
sitieve effecten op onze fysieke en mentale gezondheid zijn er te over. Zo heeft het een kal-
merende werking op ons zenuwstelsel, aantoonbaar effect op het verminderen van depressie-
ve klachten en stress, en een positief effect op ons immuunsysteem en cognitieve vaardighe-
den. 
Allemaal belangrijke gevolgen, die in een wereld met alsmaar stijgende zorgkosten steeds be-
langrijker zullen worden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het investeren in natuur op den 
duur een enorme besparing zal opleveren in zorgkosten.  
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Wij zijn de initiatiefnemers van Wildgroei; 
Johan Osinga en Melle Tukker 

We hebben elkaar in 2016 leren kennen tijdens een sollicita-
tiegesprek in Amsterdam. Het klikte meteen.  
Sindsdien spreken we regelmatig af om te wandelen en heb-
ben we veel bijzondere gesprekken. De verbindende kracht 
van de natuur werkt voor ons helend, en geeft ruimte.  

Vanuit die gesprekken heeft Wildgroei zich gevormd. Dit is wat 
wij willen, dit is onze droom en onze missie.  

Johan 

Ik kom uit Friesland en heb altijd al als kind een aantrekkingskracht gevoeld voor natuur en 
landschappen. Toen nog niet wetende wat ik er precies kon vinden werd het voor mij duidelijk 
dat de natuur veel eigenschappen heeft die mij enorm geholpen hebben in het leven. Wanneer 
ik mij door het leven kan laten leiden ben ik in mijn element en vind ik daar ook de natuur in 
ons. De afgelopen jaren stonden in het teken van bewustwording en het leven ervaren in ver-
schillende landen over de wereld. Ik werk met lichaam en geest op verschillende manieren en 
heb mij over de wereld laten inspireren. Ik ontmoet het leven graag in avontuur en in rust. Dat 
wil ik met Wildgroei uitdragen. 

Melle 

Ik ben geboren in 1972 in Utrecht, als vierde kind en jongste van het gezin. Na het afronden 
van de Hoge Hotelschool in Maastricht ben ik eigen ondernemer geworden. Na 15 jaar diverse 
bedrijven gehad te hebben was het tijd om het roer om te gooien. Ik vond de liefde van mijn 
leven, en kreeg met haar zoon Seb van 3 jaar en dochter Lou van 1 jaar. We wonen in 
Utrecht, waar ik in 2018 een post-hbo opleiding in NLP, transactionele analyse en systemisch 
werken heb voltooid. De afgelopen twee jaar heb ik me beziggehouden met de opvoeding van 
mijn jonge kinderen en mijn bedrijfje Mindcamp, waarmee ik in de natuur mannen begeleid die 
tegen problemen aan lopen.


