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Tekst: Martin Stevens
 
Je bekijkt en onderhoudt Facebook 
op een moment dat het je goed 
uitkomt en je bereik is heel groot. 
Even overleggen met een collega 
aan de andere kant van het land of 
met de buren. Informatie over wat 
er bloeit in die ene tuin, een vraag 
waar misschien iemand anders 
antwoord op weet of, omgekeerd, 
een vraag waar jij het antwoord op 
weet. Je kunt natuurlijk ook een 
leuke foto delen van die net opge-
leverde natuurtuin, een soort die je 
niet kent of de bosanemonen die in 
je tuin bloeien… Zo kun je Face-
book ook gebruiken.

Interessante onderwerpen
Op Facebook kun je eenvoudig een 
gewone account aanmaken. Daar-
naast kun je ook een ‘zakelijke’ 
pagina aanmaken als verlengde van 
je website. Op die zakelijke pagina 
kun je geïnteresseerden snel voor-
zien van nieuws en leuke feitjes. 
Werkelijk heel erg handig zijn de 
speciale groepen waar je aan deel 

kunt nemen. Dat doe je eenvou-
dig door naar de bewuste pagina 
te gaan en je daar aan te melden. 
Er zijn op Facebook veel groepen 
die op de natuur gericht zijn. Zo 
heb je allerlei gezellige groepen 
waar mensen hun mooie natuurfo-
to’s plaatsen, soms gespecialiseerd 
zoals voor vogels, bloemen, vlin-
ders, zoogdieren al dan niet wild. 

Veel interessanter en nuttiger zijn 
de speciale determinatiegroepen, of 
ID groepen zoals ze internationaal 
genoemd worden. In Nederland zijn 
er echt veel. Mossen en Korstmos-
sen, Insecten, Vlinders, Libellen, 
Paddenstoelen, Diersporen, Slak-
ken, Spinnen, Vogels, Eetbare wilde 
planten, Geneeskrachtige planten, 
Tuinplanten…  

Facebook 
kan best handig zijn!

Wat krijgen we nu, Facebook in Oase? Dat is toch 
niets voor Oaselezers, bovendien tijdrovend en 
vervelend? Nee, je kunt het ook gebruiken als een 
prima middel om in contact te komen en te blijven 
met vakgenoten, mensen met dezelfde interesses, 
bezoekers, liefhebbers en...klanten.

De groep van Oaselezers is te vinden op https://www.facebook.com/groups/Oaselezers/
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Contacten, vragen en antwoorden
Zelf heb ik een echte wilde planten-
groep opgezet ‘Wilde bloemen en 
planten, voor floristen, botanici en 
liefhebbers’ omdat ik veel planten 
heb gefotografeerd waarvan ik de 
naam niet of niet exact weet. Voor-
al wilde planten in het buitenland 
zijn soms wat moeilijk op naam te 
brengen omdat je niet overal goede 
flora’s van hebt of die flora’s niet 
kunt vinden. Deze wilde planten-
groep is er alleen voor determina-
tievragen en niets anders en dat 
werkt uitstekend. Heel veel beken-

de floristen bezoeken de groep en 
vragen worden snel beantwoord. 
Er ontstaan levendige discussies, 
deelnemers gaan zelfs bij elkaar 
op bezoek of ondernemen struin-
tochten naar bijzondere plekken. Je 
kunt er vragen stellen of antwoor-
den geven. Je deelt dus kennis op 
een razendsnelle manier en doet 
intussen fantastische contacten op. 
Uiteraard bepaal je zelf hoever je 
daarin wilt gaan. Zo kwam ik er 
mensen tegen die ik al 30 jaar niet 
meer gezien had en ben met mensen 
op stap geweest. En veel van de 
plantenfoto’s in mijn archief hebben 
eindelijk de juiste naam… 
Er zijn nog veel meer algemene, 
inspirerende groepen, zoals ‘Wilde 
planten in de tuin’ en ’Stop verste-

ning, groen in de stad’ (die ik ook 
gemaakt heb) en groepen van ande-
ren zoals ‘Groene Vakgenoten’, 
‘Biologische Kwekerijen’, ‘Wolven-
denktank’, ‘Monumentale en oude 
bomen’ en ‘NJN oude sokken’, om 
maar wat voorbeelden te noemen.

Delen is vermenigvuldigen
Naast je prive Facebook account 
waar je je vrienden voor uitnodigt, 
zijn er dus zakelijke pagina’s waar 
je je bedrijf, organisatie, vereniging, 
stichting of tuin kunt promoten. 
Andere mensen kunnen hun waar-
dering tonen door de account zelf 
en berichten te liken (= vind ik leuk)
maar je kunt geen vriend worden 
van een zakelijke pagina. Daarnaast 
zijn er speciale groepen waar je 
kennis kunt delen en vergaren. Deze 
drie mogelijkheden kun je ook met 
elkaar verbinden. Dus wanneer je 

Vakantie langs de Elbe: klopt het dat ik maretakken in wilg zie groeien? Door een foto samen met de vraag op 

Facebook te plaatsen is de kans groot dat deze snel beantwoord wordt. (Foto: Machteld Klees)

Beschrijving op Facebook:
Deze groep “wilde planten in de 
tuin” is bedoeld als kenniscentrum 
en uitwisselingspunt voor het gebruik 
van wilde planten in tuinen en 
plantsoenen. Gebruikers, liefheb-
bers, kwekers, commercieel en niet 
commercieel kunnen hier contacten 
leggen en kennis en ideeën opdoen.

Over alle moge-

lijke onder-

werpen zijn 

op Facebook 

groepen te 

vinden
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kennis deelt of vraagt in een groep 
straalt dat af op je zakelijke pagina 
en jou als persoon, als je dat wilt en 
hebt ingesteld. Want iedereen die de 
vraag ziet op de groep kan dat zien. 
Dat houdt wel in dat wanneer je als 
persoon iets vraagt of deelt dat wel 
met iedereen moet delen. Wanneer 
je account heel erg privé ingesteld 
staat en je bijvoorbeeld informatie 
alleen met vrienden deelt dan zien 
anderen in de groep daar niets van 
en dat is natuurlijk niet de bedoe-
ling.

Kies je vrienden
Ik heb zelf als stelregel dat mensen 
die ik niet echt ken, wel mijn zake-
lijke pagina mogen ‘liken’ maar 
dat houdt echter niet in dat ik 

ze zomaar als vriend accepteer. 
Privé berichten deel ik niet echt 
op mijn eigen persoonlijke Face-
book account, die kan ik delen via 
privéberichten, ook via Facebook. 
Ook moet ik oppassen met politie-
ke uitspraken of het delen van rare 
filmpjes of andermans discutabele 
uitspraken. Ook wil ik niet al te fel 
ingaan op bepaalde stellingnames 
van anderen (hoewel ik dat soms 
niet kan laten). Ik moet dus steeds 
even stilstaan bij wat ik plaats of 
schrijf want bij mij staat alles in 
verbinding met mijn zakelijke pagi-
na (Fotografie) en de groepen die 
ik beheer. Even nadenken voor je 
iets op Facebook zet is sowieso een 
goede gewoonte.
De contacten en de kennis die ik uit 

de groepen waar ik aan deelneem 
heb gekregen, zijn fantastisch. In 
vijf jaar heb ik meer directe contac-
ten opgedaan dan in de 45 jaar 
daarvoor, toen ik lid werd van de 
NJN, (Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie), zo lang ben ik al 
bezig met natuur en landschap… 
Mijn advies: Probeer het zelf eens, 
ga eens kijken bij groepen die je 
interessant lijken. Ik heb een OASE 
lezersgroep aangemaakt waar je nu 
meteen al aan kunt deelnemen, daar 
kan ik tips voor geven. Of maak 
meteen een Facebook account aan, 
het is echt de moeite waard. Als je 
wilt, kan ik je ermee helpen.
Volgende keer wat meer over 
andere sociale media en het gratis 
maken van een eigen website. Alle-
maal zaken die je nog meer plezier 
kunnen bezorgen van je interesse in 
de natuur.

Martin Stevens is fotograaf met als 
specialiteiten natuur, landschap en 
architectuur en is te vinden op Face-
book. 
reacties: wolverlei@planet.nl, zie ook 
(www.wolverlei.com)

Via de groepen komen allerlei berichten voorbij.

Bericht op de kersverse 

‘Oaselezers-groep’


