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2015, een jaar dat voor ons begon in het verre Andalusië en dat we nu, heel nabij en zeer
tevreden, afsluiten in onze woon- en werkkamer in Den Hoorn. Haast alle belangrijke
voornemens van een jaar geleden – toekomst voor OASE, feestelijk moment 100ste Oase,
waardig afscheid van Hein Koningen, uitbreiding bestuur Stichting Oase, soepele afronding
van 4,5 jaar Speelnatuur verenigen, overdracht secretariaat Stichting Springzaad, 5e opleiding
Eco-hovenier afronden, 6e editie opstarten, succesrijke workshops met Fonds 1818,
infomappen voor Springzaad en Fonds 1818, nieuwe perspectieven ontwikkelen voor
Stichting Oase… - lukten ons in prettige samenwerking met een groeiend aantal mensen
boven verwachting goed. En dat geeft moed en het nodige zelfvertrouwen voor de nog
doorlopende en geplande projecten. Hierover meer in het werkplan 2016.

LEESWIJZER:
Het leek ons weer eens een goed idee, om het jaarverslag 2015 zo op te bouwen dat we:
 het een jaar geleden geformuleerde werkplan 2015 aan de werkelijkheid van 2015 toetsen;
 vervolgens dat jaarverslag nog aanvullen met de ‘Ideeën voor 2015 e.v.’ die we sinds de herfst
2015 samen bedachten, maar ondertussen ook al hebben opgestart of zelfs verwerkelijkt;

 en als toefje op de taart de vele spontane ingevingen die ook nog in het werkjaar 2015
gerealiseerd konden worden.

1. Bestuur
Een bijzondere voorjaarsvergadering op 11 april. De laatste keer dat Hein – na 22 jaar! - onze
voorzitter is. Hij heeft ons uitgenodigd deze vergadering bij hem thuis te houden. Later dit
jaar willen we bij elkaar komen om op basis van de gesprekken die we in 2014/2015 met
individuele bestuursleden hebben gevoerd over de verdere toekomst van Oase en Stichting
Oase te praten.
De lentevergadering vond zoals gepland zaterdag 11 april in huize Koningen in Amstelveen
plaats. Om 11 uur druppelden de eerste deelnemers binnen, ieder met een regionaal getinte
bijdrage als afscheidscadeautje voor Hein. Tot de lunch van 12.30 uur praatten we, onder het
genot van koffie en taart (Heilien had een worteltaart van restaurant Het Volle Leven
meegenomen) frank en vrij over stinzenplanten, begraafplaatsen, begrafenisrituelen etc.
Grappig hoe zulke losse praatjes altijd weer gaan… Erna had ondertussen een fijne lunch
verzorgd, zodat we verwend en al tussen 13.30 en 16 uur de voorjaarsvergadering heel
soepel tot ‘wat verder nog ter tafel komt’ wisten af te ronden. Er volgden dankwoorden heen
en weer, Hein aan ons allen voor 22 jaar (bestuurs-)vriendschap, en Willy overhandigde Hein
als dank voor ruim twee decennia voorzitterswerk een fotoalbum met veel herkenbare
hoogtepunten van gezamenlijke bijeenkomsten in “Oaseland”.

Voor- en achterkant fotoboek voor Hein Koningen

Dan was het hoog tijd voor een wandeling door De Braak, het Jac.P. Thijssepark en het
Landwehrpark. In een informeel rondje met een hapje en een drankje sloten we deze
bijzondere voorjaarsbijeenkomst af zodat tegen 18 uur iedereen aan zijn thuisreis kon
beginnen.
De herfstbijeenkomst was deze keer een crime om te organiseren. Het lukte simpelweg niet
om een gezamenlijke datum te vinden waarop iedereen aanwezig kon zijn. Uiteindelijk lukte
het ons wel om tussen 10-12 september iedereen ergens in Nederland of Vlaanderen te
ontmoeten en aan de hand van een aantal papers met plannen en ideeën te praten over de

toekomst van Stichting Oase. De vergadertrits begon vrijdag tegen 11 uur in de avontuurlijke
kassen van Hanneke en Martin c.s. Een bijzondere plek voor mensen die creatieve ruimte
zoeken, vm. tuincentrum De Minstroom, gelegen t.o. het Gagelfort aan de stadsrand van
Utrecht. Na een meer informeel begin samen met Machteld, Heilien en Hanneke over de
problemen en kansen van deze enerverende, dynamische tijd, kwam Kees er ’s middags
tijdens een zeer uitgebreide lunch nog bij: weer ‘onder de horenden’ na een bezoek aan de
KNO arts. Het werd een vlot en succesrijk middagje, een bruisende brainstorm langs alle
gesprekspunten: toekomst tijdschrift Oase, mogelijke nieuwe thema’s, versterking bestuur.
En uiteindelijk sprak Machteld verlossende woorden over de toekomst van Oase: zij en Johan
durven een overname van het blad op eigen risico nu wel aan. Opluchting alom en natuurlijk
gaan we er alles aan doen dat dit geen verlies voor die beiden betekent!
Tegen 18.30 uur waren we weer eens in het ons zo vertrouwde Nijmegen. Heerlijk eten
samen met Pjotr en Antoinette, bijpraten, en de resultaten van de Utrechtse bijeenkomst
overgebriefd. Pjotr kon zich in alles vinden wat we vertelden. Nog een ochtendje Nijmegen
samen met hem i.v.m. smartphone problemen ( Pjotr moest tekenen als secretaris), dan
samen lunchen en nog tot 16.30 uur intensief over groene PABO’s, groene schoolpleinen e.d.
gepraat. We mogen altijd een beroep op hem doen, als het initiatief maar bij ons ligt. Pjotr
bracht ons afsluitend ook nog naar de trein richting Roosendaal . Na een alles andere dan
voorspoedige reis vielen we ’s avonds laat in een feestsfeer in de tuin van Koen en familie.
Die bleek nog zijn verjaardag ‘na te vieren’. Gezellig tot half twaalf bij een groot vuur
gegeten, gedronken en gepraat… en de volgende ochtend exact om 10 uur kwam Evelyne in
Hever aangereisd.

De boomhut in de tuin van Koen en Ingrid

Marianne in gesprek met Evelyne

Prettige uren tot tegen 16.30 uur: praten over alles wat er de laatste tijd gebeurd is binnen
de Oasebeweging in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Aftasten van de mogelijkheid van
samenwerking met VELT, INVERDE (alleen met wederzijds respect, gelijkwaardigheid). Maar
ook nog tuinbezoek, kennismaking met de boomhut (boven links, bijna groot genoeg voor
een B&B), informele momenten met Ingrid, Josse en Line (vrouw en kinderen van Koen).
Daarna naar het station, ’s avonds in Antwerpen, vrije zaterdagavond en zondag,
stadsverkenningen, cultuur, uitrusten! Maandag de 14e dan met Evelyne samen op bezoek bij
VELT (zie punt 10).
Misschien wel een crime om te organiseren, maar uiteindelijk toch ook 4 indrukwekkende en
inspirerende dagen op reis!

In de loop van het jaar groeide in ons hart en hoofd een groslijst van potentiële nieuwe
bestuurders, die we regelmatig bij de ‘oude’ bestuurders aanspraken tijdens bijeenkomsten,
in de wandelgangen of tijdens fietstochten over Zuid-Texel (bv. 19.3. met Heilien). Bij de
keuze werd er vooral uitgegaan van een versterking van de banden met de Vakgroep
Heemtuinbeheer en Wilde Weelde. Zo groeide een lijst van 5 oude Oase-vrienden die we
allen persoonlijk benaderden of waarmee we ook regelmatig wandelingen door ‘onze’
duinen thuis of bv. ook in IJmuiden ondernamen. Tot onze niet geringe verrassing zei
uiteindelijk iedereen van hen toe: Roland Brakel, Tom van Duuren, Paul van Eerd, Marcel
Rekers en Rob van der Steen. En zo groeide het bestuur binnen no time van iets te klein naar
‘een flinke ruimte vullend’. Benieuwd hoe dat straks zal klinken…

2. Vakgroep Heemtuinbeheer
De Vakgroep Heemtuinbeheer gaat dit jaar op excursie naar Zuid-Limburg.
De excursie naar Zuid-Limburg vond plaats op 29, 30 en 31 mei in het Geuldal vlakbij de
Belgische grens. Natuurtuin De Heebrig en een natuurontwikkelingsgebied bij Vaals, twee
natuurgebieden langs de Geul in België en twee kalkgrasland reservaten in Nederland
werden bezocht. Op het overnachtingadres was maar plaats voor 22 personen, dus de reis
was gauw volgeboekt…
28 augustus vond er in Zaandam en in het Wormer- en Jisperveld de tweede jaarlijkse
vakgroepexcursie plaats. Onder leiding van heemtuinbeheerder Jeroen Buijs werd er ’s
ochtends kennis gemaakt met de heemtuin in het Burg. In ’t Veldpark (al aangelegd in 195455); een na 60 jaar nog steeds zeer behoorlijk onderhouden, sfeervolle heemtuin met
opvallend educatieve en sociale uitstraling. Carpoolend reden wij van daaruit naar het
bezoekerscentrum Poelboerderij in Wormer. Hier vandaan vertrokken we ruim 2 uur lang
voor een vaarexcursie door het Wormer- en Jisperveld. Boeiend en oer-Hollands! Bijgebleven
zijn me vooral de zonnedauw- en moerasvaren begroeiingen in deze zompig-moerassige
contreien. Aangename afsluiting op het terras van het bezoekerscentrum met uitzicht over
het ruime waterrijk - moerassige land.

Op de fluisterboot in het Wormer- en Jisperveld

Tapijten vol Ronde zonnedauw

We waren dit jaar ook nog op andere manieren bij het wel en wee van heemtuinen
betrokken:








De befaamde heemtuin in Rucphen (N. Brabant) verkeert in financiële nood en vroeg
of we samen met hen wilden sparren over ontsnappingsmogelijkheden (23 april).
Bas Stoop, Made (N. Brabant), in oktober 1990 medeoprichter van de Landelijke
Werkgroep Heem- en Natuurtuinen, werd verrast met een Koninklijke
onderscheiding (24 april).
De heemtuin in het Amsterdamse Sloterpark vierde 21 september onder veel
belangstelling haar 40-jarig jubileum. Een duik in ons archief leverde nog mooie, voor
hen onbekende artikelen/foto’s op.
17 oktober, 10.30-18 uur, symposium in Amstelveen, “Het Heempark als
Monument”, in het kader van 10 jaar Vereniging Kennisontwikkeling Groen Erfgoed.
Met o.m. een bijdrage van Marianne (een van de drie) over “Waarden van
heemgroen in ruimte en tijd”, rondwandeling door de heemparken, discussies aan de
hand van foto’s uit de parken en veel informele momenten tussendoor en bij de
afronding. Ook een eervol afscheidsmoment voor Hein Koningen!

e

Uitgebloeide Beenbreek in het Jac. P, Thijssepark als 1 dia van een Powerpoint-presentatie

Alles bij elkaar na jaren weer eens meer aandacht voor ons “oudste kindje”.

3. Oase en website
Aan het eind van dit jaar verschijnt het 100ste nummer! Dit jaar moeten we besluiten of - en
zo ja - in welke vorm we verder gaan met Oase (zie ideeën voor 2015 e.v.).
Ja, en het 100ste nummer was een bijzondere uitgave met als thema: Mensen maken het
verschil. Op 12 december hebben we in Dordrecht het verschijnen van het 100ste nummer
van Oase gevierd. De omslagen van alle 99 eerder uitgekomen Oases slingerden feestelijk
door de gezellige ruimte van het Natuurvriendenhuis. Omdat met name die mensen waren
uitgenodigd die in de afgelopen 25 jaar heel veel voor Oase hebben betekend (als columnist,

auteur van meer dan 3 artikelen, langjarige adverteerders en anderen die Oase inhoudelijk
en/of financieel al die jaren mogelijk hebben gemaakt) was het voor iedereen vooral een
gelegenheid om weer eens veel mensen te ontmoeten die je soms al heel lang niet meer
gezien had. Er was ruim tijd ingepland om gezellig bij te praten bij heerlijke hapjes en
drankjes (allemaal door de deelnemers zelf aangesjouwd). Maar er stonden ook, naast een
presentatie over de ontwikkelingen vanaf het eerste nummer in 1991 door Willy en een
mooi, persoonlijk verhaal over Oase door Machteld, nog twee verrassingen op het
programma: het boekje Warmoezerij. Machteld had het goede idee de artikelen van Johan
Heirman en Hein Koningen die de afgelopen jaren in Oase gestaan hebben te bundelen.

Johan en Hein ontvingen de beide eerste exemplaren van dit door haar fraai vormgegeven
boekje. Machteld had ook de moeite gedaan te zoeken naar een door de beide heren
beschreven en niet zo alledaagse eetbare plant: het rapunzelklokje. Ter plekke is door Hein
en Johan, maar ook door andere liefhebbers uitgeprobeerd hoe eetbaar / lekker de wortels
daarvan smaken!
Een prijs: Willy had ook nog een andere verrassing in petto: Stichting Oase wil een prijs gaan
uitloven en die prijs benoemen naar twee mensen die zo veel voor Stichting Oase betekend
hebben: de Rob Leopold & Hein Koningen Prijs dus!
Maar het meest belangrijke: er zullen Oase -nummers blijven volgen!!! En er zijn ook al weer
heel wat ideeën verzameld voor het komende jaar. Hier hoort ook duidelijk en vet een groot
compliment voor Machteld en Johan voor al hun succesvolle werk - van acquisitie over
ontwerp, redigeren en de verzending van OASE - te staan. Nu al weer 28 nummers lang!!!
De website zal weer zo goed mogelijk worden bijgewerkt en bijgehouden. De rubriek
Tijdschrift Oase heeft momenteel onze speciale aandacht.
Afgelopen voorjaar/zomer is het mij (Willy) tussen alle bedrijvigheid in gelukt om alle
omslagen en artikelen van meer dan 60 Oase’s (de rest stond er al op) eindelijk te scannen en
op de Oase-website te zetten! Een ware bevrijding… Iedereen kan dus nu wereldwijd alle in
Oase nr. 1-97 verschenen artikelen (> 500, schat ik) nalezen of downloaden.

En verder:
 kregen we enkele keren aanvullende en corrigerende informatie van lezers die wij bij
de desbetreffende openbare heem- en natuurtuinen en -parken noteerden.
 Hebben we regelmatig de agenda aangevuld.
 Worden we soms per mail of telefoon op lokale problemen, wensen, vragen etc.
aangesproken.
 Heeft Marianne in december, op de valreep, eindelijk weer eens nieuws – 100ste
Oase! – op de site gezet.

4. Elyseum
Opleiding Ecologisch hovenier. Nummer 5 is het tweede jaar ingegaan. We hebben besloten
weer te gaan werven (o.a. in Oase) zodat we hopelijk weer met voldoende deelnemers begin
volgend jaar de zesde editie kunnen starten.
Terwijl ik dit typ is de laatste cursist van de 5e editie van de opleiding Ecologisch Hovenier
nog bezig haar laatste bijdragen in te leveren (Bea Slagter kreeg respijt i.v.m. familiaire
omstandigheden ) om op de valreep toch nog haar certificaat als Ecologisch Hovenier te
mogen ontvangen (en zit Heilien dus rond de jaarwisseling nog opgezadeld met een flinke
correctieklus…). Maar het blijft een unieke cursus/opleiding op locatie, met zoveel prachtige
plekken die bezocht worden, een heerlijke keur aan praktijkdeskundigen 2 jaar lang op je
pad, mooie portfoliomomenten met heel persoonlijke gesprekken en reflectie, een groep
beloftevolle mensen die je ziet groeien per seizoen… Een voorrecht voor Marianne en mij om
er elk jaar enkele keren van mee te mogen genieten: portfoliogesprekken dit jaar 17+18
februari en 10+11 november en de afsluiting van de 5e lichting op 16 december, maar ook al
weer de intakegesprekken voor de 6e editie op 9 december… En Heilien, Marcel en wij
ontmoetten elkaar ook nog een keer op 6 maart op Texel: even alles op een rij zetten, kijken
hoe we verder gaan. De 6e editie zal zich hoogstwaarschijnlijk wat meer naar het zuiden
verplaatsen, Marcel en Heilien hebben ook al polshoogte genomen in Den Bosch, Oss e.o.
Gezien een aantal Vlaamse aanmeldingen was er zelfs even sprake van een duidelijkere
‘verhuizing’ naar het zuiden. Ook dit is dus weer maatwerk, de thema’s per studiedag staan,
we zien nog of en welke locaties zullen veranderen.

Opleiding Ecologisch hovenier in Zuid-Nederland / Vlaanderen
Dit blijft op het verlanglijstje staan. Er zijn weer nieuwe ideeën hierover gelanceerd (zie ook
het document ‘Ideeën voor 2015 e.v.’)
Wij hebben eindelijk concrete stappen gezet: 18 november jl. bezochten we samen met
Evelyne in Brussel het Vlaamse Ministerie van LNE (Departement van Leefmilieu, Natuur en
Energie) voor een gesprek met Jan Weverbergh en Tom Joye, medewerkers van INVERDE,
(de opleidingstak van het Vlaamse Agentschap voor Natuur & Bos, zeg maar SBB). Zij waren
al duidelijk door Evelyne op de hoogte gebracht over (de kwaliteiten van) onze opleiding. Het
werd een geanimeerd gesprek over de kansen, de drempels, mogelijke locaties en lesgevers
resp. een aftasten van onze (W&M en Evelyne) concrete mogelijkheden om te helpen bij de
opbouw van een Vlaamse pendant van de NL opleiding Eco-hovenier (hovenier zal het zeker
niet heten, want dat zegt veel Vlamingen ongeveer even veel als warmoezenier). Jan en Tom
namen afscheid met de belofte al het besprokene op directieniveau in te brengen en ons
dan t.z.t. van de hopelijk positieve reactie op de hoogte te stellen. Wij zien kansen,
vermoeden wel dat het een lange adem kost…

5. Programma Speelnatuur verenigen
We hebben bij de Regeling Draagvlak Natuur een aanvraag ingediend voor een verlenging
van dit programma tot 1.4.2015. Dit verzoek is gehonoreerd, zodat we de eerste drie
maanden van 2015 nog een aantal afrondende activiteiten hebben kunnen uitvoeren. Het
eindverslag moet voor 1 augustus 2015 ingeleverd worden.
Exact op de verjaardag van Marianne, 11-8 jl., ontvingen wij van dhr. Nijdam van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onderdeel van het Ministerie van EL&I) de
afsluitende positieve beslissing inzake financiering van het Programma Speelnatuur
verenigen (2011-2015). Uiteraard ging daaraan de verzending van een uitgebreid en flink
geïllustreerd eindverslag “Speelnatuur verenigen”, een financieel eindverslag, een
accountantsverklaring en een kopie van het Duitstalige, heel positieve artikel Spielkaravane
vooraf. En 4,5 jaar geconcentreerd en succesvol werken aan het thema uiteraard – weer een
gedenkwaardig moment!
Met Erna van der Wiel (SBB,hoofdpartner in het project) organiseerden we 24 juni een
heerlijk ontspannen dag op Texel, deels de ruim 4 jaar lange samenwerking evalueren,
paperassen lezen, nieuwe dingen bekijken, maar ook een duinwandeling, lunch en eten aan
zee, samen ‘s avonds naar een concert in Klif 12. En: met Erna op stap hoef je niet bang te
zijn voor Schotse Hooglanders op het pad, desnoods stieren. Ze loopt er gewoon
stoutmoedig langs en

baant de weg voor iedereen…

6. Springzaad Regionaal Texel en de Noordkop
In 2015 is het doel een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van locaties en mensen in onze
regio, deze informatie op de website te verwerken, en een eerste regionale bijeenkomst te
organiseren om ook andere speelnatuurenthousiastelingen te laten zien wat er allemaal in
onze regio al gerealiseerd is.
De mensen en locaties in onze ruime regio hebben we aardig in beeld, de samenwerking
kwam op gang (wederzijds bezoek op Texel en in Den Helder met Madelon en Brenda van het
Bezoekerscentrum De Helderse Vallei op 26 februari en 7 april jl.) Het lukte ons ook om een
excursie binnen onze regio te organiseren, en wel tijdens de landelijke bijeenkomst van
regioconsulenten 27 november jl. in Den Helder en op Texel. Bij deze landelijke bijeenkomst
van regioconsulenten in onze regio hebben we wel te kennen gegeven dat wij ook deze
Springzaad - activiteit op niet al te lange termijn willen overdragen op jongere, sterkere
schouders die liefst midden in de praktijk staan.

7. Stichting Springzaad landelijk bestuur, secretariaat, regio’s
De eerste maanden van het jaar nog veel overdrachtswerk, met name richting secretariaat
(Machteld) en de regio’s (17 online/actief, nog eens 6 in oprichting). We maken een
losbladige Springzaadmap waarin alle benodigde informatie komt om Springzaad, zowel
landelijk als regionaal goed voort te kunnen zetten.
Die ‘maanden’ werden uiteindelijk bijna een jaar: naast bovengenoemde afrondende
‘papierwinkel’ (punt 5) hebben we ons in de lente ook druk bezig gehouden met de laatste
grote opdracht in het kader van Speelnatuur verenigen, het ontwerp en de realisatie van de
Springzaad-regiomap vol informatie voor onze opvolgers in de regio, het landelijk
secretariaat en het bestuur van Stichting Springzaad. Een mooie map, ontworpen door Karim
Muhyaddin, en een veertigtal bladzijden inhoud over Springzaad algemeen, de
regionalisering, achtergrondinformatie, adressen, websites en een terugblik op 14 jaar
Springzaad-geschiedenis.

Cover Springzaad regio map

Schutblad ‘binnenleven’

21 mei gunden we de Springzaad-bestuurders in Almere een preview, maar pas tijdens een
regio- en bestuursbijeenkomst in Kasteel Stoutenburg, 5 juni, vond de feestelijke
overhandiging van deze mappen aan de meerderheid van de regioconsulenten en
bestuurders plaats. Nog tot eind van het jaar duurde het voor we persoonlijk alle mappen
aan onze (regionale) opvolgers overhandigd hadden… gelukkig kwamen Margriet Brouwer,
Marian Kathmann, Nelle Driessen en Cindy du Chatinier graag naar Texel voor de
overhandiging!
Het overdrachtswerk met Machteld, sinds ruim een jaar ook verantwoordelijk voor het
secretariaatswerk van Springzaad, kostte uiteraard zijn tijd, maar verliep ook wat ons betreft
heel ontspannen en tevredenstellend. Vaak ‘tussen de bedrijven door’, maar soms ook
geconcentreerd, zoals 12-14 maart op Texel (vooral overname account info@springzaad.nl,
en de website), of een dag speelnatuur inventariseren in de Westelijke Achterhoek, 28 april,
samen met Jacqueline Kiewit.
27-29 november vond op Texel na ruim 14 jaar de afronding van ons Springzaadwerk als
pioniers en wegbereiders plaats. In ons eigen dorp nog wel, wat we aanvankelijk niet goed
konden rijmen, want het leek ons handiger als dit bestuur en regio-overleg meer centraal in
Nederland plaats zou vinden. Uiteindelijk werd ons zaterdag 28.11. de reden wel duidelijk:
de schatjes hadden in het geniep een feest voorbereid in een vm. Doopsgezinde schuilkerk
met koffie, gebak, een heuse muziekpedagoge die ons allen – meer dan 30 verrassende,
spontane gasten uit de Springzaadwereld – zo ver kreeg ademoefeningen, een
bewegingsspel en uiteindelijk een swingend lied 3-stemmig in te studeren en te zingen:
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”. Prachtig, mooie sfeer ook in het
aansluitende feestje met hapjes en drankjes en een etentje aan het strand bij Paal 9. En de
volgende ochtend bleek nog een groepje Belgen, van ver aangereisd, met mij een snelle
sightseeing in de stromende regen aan te durven.
Gedenkwaardig, prachtig allemaal!!
Nog wat losse Springzaad- gebeurtenissen van bijzondere aard, waar wij bij betrokken
waren:
 28 april vond er in Apeldoorn/Deventer een reünie van de auteurs van Allemaal
spelen plaats;
 29 april bezochten we in Almere, nabij Buitencentrum Almeerderhout (SBB)
potentiële plekken voor een gedroomde speelwildernis met de bedenker van het
plan, Bart Corduwener (Groen Gras, natuurtheater met kinderen) en de regionale
Springzaad-consulente Margriet Brouwer. Geld is er van de provincie Flevoland, nu
nog goede plannen…

Natuurspeelterrein Avonturis, Maassluis







11 juni vond er in Maassluis op natuurspeelplaats Avonturis een zeer geslaagde
Springzaadexcursie/studiedag o.l.v. de ontwerpster Sigrun Lobst plaats (belangrijk
thema: het participatieproces);
29-30 augustus vond er in Bergen aan Zee een unieke workshop zandkastelen
bouwen door een kleine maar zeer enthousiaste groep Springzaailingen plaats (zie
ook het filmpje op Facebook!);

19 november bezochten we in Heumensoord een ochtend lang de bouw van een
tijdelijke natuurspeelplek op het terrein van het tijdelijke vluchtelingenkamp in de
bossen bij Nijmegen. Veel Springzaad- en Wilde Weelde -leden toonden zich hier
voorbeeldig van hun professionele maar ook sociale kant. (zie ook hier filmpje).

8. Project i.s.m. Fonds 1818
Workshops Onderhoud en gebruik van groene schoolpleinen op initiatief van Fonds 1818 in
samenwerking met Regio Leiden en de Bollenstreek en de regio’s Delft e.o. en Zoetermeer
e.o.
Dit project dat vorig jaar van start is gegaan is door Fonds 1818 met een jaar verlengd. Ook
dit jaar kunnen we dus weer aan de slag met workshops ‘Gebruik en beheer van groene
schoolpleinen’.
Ook in het afgelopen jaar zijn er met succes aan een veertigtal basisscholen in het Fonds
1818 gebied (Den Haag, Leiden, Delft, Zoetermeer en landelijke omgeving) workshops
georganiseerd voor ouders, leerkrachten e.a. beheerders en educatieve gebruikers van
groene schoolpleinen. Iets meer dan de helft van de workshops werd verzorgd door de
Springzaad- regioconsulenten van de bovengenoemde steden Leiden (Els Witte en Marian
Kathmann), Delft (Alice Koenen) en Zoetermeer (Maaike Kentie); de andere helft, in steeds
nauwere samenwerking, door Mariëtte Nijssen (CNME Den Haag) en Elize Boerman (ooit
ElemenTree, failliet) nu als ‘vrije speler’. Wij spelen hierbij intussen een coördinerende rol op
de achtergrond, nemen deel aan de voortgangsoverleggen (9 april, 9 juli en 17 september)
en vallen desgewenst af en toe in als extra begeleider. Daarnaast zijn er dit jaar ook al twee
fietsexcursies langs good practice locaties georganiseerd – 27 oktober o.l.v. Maaike Kentie in

Zoetermeer en Pijnacker, 5 november in Leiden o.l.v. Els en Marian. Verder is er in goede
onderlinge afstemming een Groene Schoolpleinenmap gerealiseerd voor de
Springzaadregio’s .

Naast algemeen geldig materiaal wordt de map vooral per school met eigen materiaal
(maatwerk) gevuld. Hiervoor dragen de workshopleiders zelf per school de
eindverantwoording.
Naast het papieren en digitale materiaal zijn er ook koffertjes en kistjes in voorbereiding
voor het tastbare materiaal (loeppotjes, vergrootglazen, zoekkaarten etc.). Mariëtte en Elize
beschikken in Den Haag al langer over zo’n educatief koffertje en Fonds 1818 wil dat voor de
overige regio’s ook graag financieren.
Sinds enige weken weten we met zekerheid dat Fonds 1818 de “Springzaad-fractie” voor al
haar inspanningen extra zal belonen, door ons de door hen in de afgelopen jaren
opgebouwde website als nieuwe beheerder toe te vertrouwen. Momenteel is Carien Janssen
van Raaij, projectleider, er druk mee bezig om de website www.groeneschoolpleinen.nl zo
bij te werken dat wij deze z.s.m. in beheer kunnen nemen. Zoals het er nu uitziet wordt deze
website onderdeel van het in 2016 op te bouwen landelijke Platform Groene Schoolpleinen.
De overdracht van een tweede vacante website, www.onsgroeneschoolplein.nl , een
grabbelton vol uitgeprobeerd educatief materiaal voor groene schoolpleinen, en vooral via
Fonds 1818 en de bovengenoemde workshopgevers verder ontwikkeld, ligt niet alleen in de
verantwoording van Fonds 1818 (zij willen de websites samen behouden binnen een
organisatie…), maar ook van ElemenTree en het Haagse CNME. Een ingewikkeld verhaal, dat
hopelijk begin 2016 dichter bij een oplossing komt (12 januari 2016 vindt een eerste
bijeenkomst van het nog op te richten landelijke Platform Groene Schoolpleinen in Den Haag
plaats).

Voor andere mogelijke projecten zie ook het document Ideeën voor 2015 e.v.

9. Platform Groene Schoolpleinen – kwaliteitsimpuls
De voorbereidingen voor de opbouw van een landelijk platform Groene Schoolpleinen kwam
in een stroomversnelling :
 doordat Fonds 1818 van plan bleek te zijn hun groene schoolpleinencampagne af te
ronden en zij (en wij!) graag zouden zien dat de opgedane kennis en ervaringen vanaf
2016 op een landelijke schaal worden ingezet. Zoals hierboven beschreven is het ook





de bedoeling dat de website www.groeneschoolpleinen.nl en wellicht ook in een of
andere vorm www.onsgroeneschoolplein.nl door ons wordt overgenomen, zodat
deze websites landelijk en inhoudelijk opgeschaald kunnen worden.
door de wens de (mede door ons) opgebouwde praktijk kennis beter in te zetten
t.b.v van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in zake groene
schoolpleinen in Nederland; Gesprekken met Jolanda Maas en Jolanda Maas, Janke
Wesselius (VU Amsterdam) en Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden) hebben geleid
tot de opdracht een instrumentarium te ontwikkelen waarmee zij beter de kwaliteit
van groene schoolpleinen in hun onderzoek kunnen beoordelen. Heerlijk: dat geeft
ons de ruimte om de ‘’groene-schoolplein-diepte” in te duiken, van de geschiedenis
tot in alle recente ontwikkelingen incl. een ordening van ons enorme
beeldmateriaal…
en door de wens een beter contact op te bouwen met Jantje Beton en IVN, die het
programma Gezonde schoolpleinen uitvoeren. Deze gezonde schoolpleinen kunnen
ons inziens best nog een groene impuls gebruiken! We hebben om daar een aanzet
aan te geven in 2015 gesprekken gevoerd met de projectleiders van Jantje Beton
(Wilma Nugteren en haar collega) en met Jelle de Jong (IVN-directeur).

10. Wilde Weelde
Contact met Wilde Weelde kan een nieuwe impuls krijgen door de geplande ontmoeting in
Mier (zie ook het document ‘Ideeën voor 2015 e.v.’).
Die geplande ontmoeting vond jammer genoeg niet samen met Wilde Weelde en Oase in
Mier op een creatieve plek plaats maar samen met Evelyne bij VELT op hun eigen burelen
(mooi opgeknapt, dat wel) in Antwerpen. En de eerste aanzet en wil tot samenwerken met
VELT is gezet.
Ja, Wilde Weelde… we komen de actieve leden natuurlijk veel tegen; er was geen workshop,
excursie, studiedag (bv. ook ‘Beplanting en begroeiing speelnatuur’ in Hanneke’s kas in
Utrecht), of feest zonder Wilde Weelde-leden!
En Tom was op bezoek op Texel, samen met Heilien (in een grijs verleden toch ook ooit
WiWe-voorzitter), 10 januari al. Proberen bruggen te slaan tussen de netwerken binnen de
Oase-beweging. Zien dat het papieren medium OASE overleeft. Er zijn veel mooie ideeën,
plannen door de ruimte gedwarreld. Als het zaad kiemkrachtig is…
2016 ‘MOETEN’ wij eindelijk naar Appeltern; en er ‘moeten’ uitwisselingsdagen komen,
Oasedagen, waar nog heel lang over nagepraat wordt met Wilde Weelde als de
ondernemende, creatieve en actieve onderstroom…

11. ’t Drijverhuus, Den Hoorn
Hoewel we nu (maart 2015) geen grote illusies koesteren over de toekomstmogelijkheden
van ’t Drijverhuus, zijn we wel enthousiast genoeg om dit jaar een aantal interessante
tentoonstellingen en activiteiten (mede) te organiseren. We doen dit niet namens Stichting
Oase, maar op persoonlijke titel. Stichting Oase willen we er pas weer bij betrekken als ’t
Drijverhuus van de gemeente groen licht krijgt om door te gaan na 2015.
Misschien hebben we de meeste tijd dit jaar toch wel weer aan dit weerbarstige, soms wat
hopeloos lijkende ‘kindje’ van ons besteed. Iets in de mensen om ons heen, hun ongelofelijke
veerkracht en onberekenbaarheid, de sfeer, de potenties vooral laat ons niet opgeven…
Wat is er wel bereikt samen met onze 5 andere bestuursleden/actieve motoren en een
groeiend aantal andere vrijwilligers?





Er is ons weer een mooie bloemenweide gelukt (ook dankzij Cruydt-hoeck);
Er is een vriendenclub in wording, hoe klein ook nog;
Er was een prachtige tentoonstelling en heerlijk weerzien met Achilles Cools, de
kauwenkunstenaar en zijn verrassend aardige nieuwe vriendin in mei;
Een heel leuke open tuinmiddag in ons dorp, te laat georganiseerd, maar heel
gezellig!

Een van de bezochte tuinen in Den Hoorn









De bloeiende steen in de Herenstraat, Den Hoorn

7 juli een aansprekende lezing van Ariën Slagt over het heemgroen in Amstelveen;
Een hele zomer het thema: Spelen met de natuur (juli/augustus)met veel excursies
en workshops, waaronder een verrassende nachtvlindershow in augustus met maar
enkele bezoekers en toch echt leuk en spannend;
Een spraakmakende excursie met ons bestuur naar 3 prachtige voorbeeldplekken in
Den Helder met als klap op de vuurpijl het Nollenproject van Rudy van de Wind (nietTexelaars beseffen waarschijnlijk niet wat het voor een prestatie is Texelaars naar
Den Helder te lokken en dan ook nog ‘vriend’ van een project aldaar te laten
worden);
De Breikapel onder de abat-jour: wouw!
Dat het ons lukte een haalbaarheidsonderzoek voor ons project met elkaar o.l.v. een
Drijverhuus- scepticus op te stellen (met geld van de provincie!) waar we zeer
tevreden mee waren, economisch haalbaar, gewoon goed… en dat we dan toch door
B&W na 15 min. weer weggestuurd werden… ach, het is gekkenwerk, wel boeiend!



En aan het eind van het jaar dan toch weer heel verrassend een subsidie van ruim
14.000 euro van het Stimuleringsfonds Texel (STIFT) om onze schulden grotendeels af
te kunnen lossen en een derde jaar te kunnen opstarten. Soms is geld ook even heel
bevrijdend…

12. Losse flodders












Dankzij Roel van Raaij uitnodigingen voor de bijeenkomst UNSEDS in Wageningen,
29 januari (M)
en de door het Ministerie van EL&I georganiseerde Natuurtop op de vm. Militaire
basis Soesterberg, 5 februari (W). Duik in andere werelden.
Aardig mailcontact met Sven Schulz van de BodenseeStiftung. Of wij interesse
hadden samen te werken in een Europees project ter verhoging van de
“Biodiversiteit op Industrie- en Bedrijfsterreinen”. Ik heb nog geprobeerd Wilde
Weelde als praktische partner te vinden, maar dat lukte op zo korte termijn niet. Na
een vriendelijkst geformuleerd excuus bleek Sven leesbaar blij te zijn dat ik niet meer
moeite had ondernomen. Het project gaat toch zo niet door.
12 mei, Pjotr Timmerman met collega’s op Texel, ook in de Drijverschool. Kijken wat
wij in een betere toekomst voor elkaar kunnen betekenen (PABO studenten uit
Arnhem die Pjotr begeleid komen jaarlijks voor een werkweek naar Texel).
Joyce Parlevliet van De Bikkershof in Utrecht bracht 26 juni ruim 50 antiquarische
boeken van Peter Peels naar Texel. Die staan sindsdien op onze website en 10 ervan
hebben wij ondertussen al verkocht.
1 juli, op een van de bloedhete dagen van het jaar, bezochten we de Tuin van Sjef in
Velp om samen met Truus (weduwe van Sjef), Machteld en Johan te kijken naar de
mogelijkheden van tuin en huis als onderkomen voor een mogelijk toekomstig
Oasecentrum.

14-16 juli bezocht Koen De Maertelaere Texel, kamperend in een mooie boomgaard
aan de rand van ons dorp. Even bijkomen van teveel stress, dus zo weinig mogelijk
praten over het eeuwigdurende thema in speelnatuurland: Risico en Veiligheid.

Den Hoorn, 4 januari 2016
Willy Leufgen en Marianne van Lier

