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• Erik Wevers is dol op kikkers en sneeuwklokjes. Met name die laatste zijn in overvloed te vinden in de tuin van de 
Wierdense hovenier. foto Mark Mensink 

Hovenier Erik Wevers ziet zijn 
eigen tuin als een natuurreservaat 
WIERDEN - Hovenier, tuinman, na
tuurliefhebber of kikkerman; Het 
maakt Erik Wevers ( 48) uit Wier
den weinig uit hoe hij aangespro
ken wordt want hij voldoet aan alle 

· benamingen. 

Maar één ding is zeker, hij is een 
gepassioneerd natuurliefhebber 
en dat is zowel binnen- als bui
tenshuis aan de Rijssensestraat 
7oa meteen op. te merken. Hij 
doet de dingen op zijn eigen ma:. 
nier, werken en leven vloeien bij 
hem naadloos in elkaar over. Zijn 
woonkamer is een kruising tus
sen een natuurhistorisch mu
seum en een rariteitenkabinet en 
je wordt bij binnenkomst begroet 
door een skelet met starende blik 
dat in de hoek staat opgesteld. 
"Die is van plastic hoor", ver
meldt Wevers geruststellend. Te
vens heeft de k<lmer wel wat weg 
van een biologielokaal maar oogt 
zeker gezelliger, mede omdat er 

vele natuur- en reisboeken in de 
kast staan opgesteld onder de 
naam 'Biblioteca Okopipi et Para
disi'. De Indiase naam Okopipi be
tekent 'blauwe kikker' en de twee
de naam van Wevers is 'kikker'. 
Hij is namelijk dol op deze tropi
sche kikkersoort, mede omdat de
ze blauw is. "Ik ben dol op blauw 
en wit. De eerste bloemen die het 
voorjaar inluiden zijn de witte 
sneeuwklokjes, mijn lievelings
bloemen". Erik Wevers is geboren 
en getogen in de Achterhoek op 
een oude boerderij middenin de 
natuur. "De passie voor de natuur 
zit bij mij in de genen en met na
me mijn opa en oma hebben mij 
hierover veel geleerd. Inmiddels 
woon ik al weer 29 jaar in Wier
den en velen weten mij inmid
dels te vinden. s' Zomers houd ik 
in mijn wilde tuin, Japanse tuin 
en tropische volièretuinrondlei
dingen. Ook verzorg ik lezingen 
op scholen en bij verenigingen en 

ik ben natuurlijk hovenier. Vak
kennis van planten is belangrijk. 
Ik houd niet van standaard werk 
maar van een samengestelde leef
tuin à la Mien Ruys waar het te
vens goed toeven is voor vogels 
en insecten. De flora en fauna 
moeten goed op elkaar ingesteld 
zijn. Ik krijg het gevoel dat vele 
hoveniers zich tegenwoordig voor
al bezighouden met straatjes leg
gen, schuttinkjes bouwen en zoge
noemde postzegeltuintjes aanleg
gen met strakke afmetingen. Dat 
is dus niet mijn ding". Aan zijn 
houding en enthousiasme is te 
merken dat Wevers zich helemaal 
uitleeft in zijn vak en hobby. Als 
hij op scholen zijn verhaal vertelt, 
kan hij zelfs de meest tegendraad
se pubers boeien. "Dat komt om
dat ik zelf een groot kind ben'', 
lacht Wevers die zelfs op televisie 
zijn gezicht al heeft laten zien. 

~ www.okopipi.nl 


