Stichting Oase Werkplan 2018
Dit wordt een heel bijzonder jaar voor Stichting Oase.
Op 3 september 2018 bestaat Stichting Oase 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan wilden we al langere
tijd een bijzondere bijeenkomst organiseren, waarop ook voor de eerste keer de Rob Leopold & Hein
Koningenprijs zal worden uitgereikt.
Vorig jaar is een proces ingezet dat - zoals het er nu naar uitziet - zal leiden tot meer samenhang en
samenwerking tussen de verschillende netwerken die in de loop van de afgelopen 25 jaar vanuit
Stichting Oase zijn ontstaan. De jubileumviering lijkt ons het ideale moment om de gewenste
organisatieverandering niet alleen intern, maar ook naar buiten toe zichtbaar te maken.
Voor ons - Willy en Marianne - is het ook een logisch moment om onze (betaalde) werkzaamheden
voor Stichting Oase te beëindigen. Uiteraard zijn we nog bereid ook na onze lange fietstocht in
september werkzaamheden uit te voeren - maar dan als onbetaald vrijwilligerswerk - die dan vooral
het karakter zullen hebben van overdrachtswerkzaamheden.
Bij de voorjaarsvergadering zal het hoofdthema zijn hoe we vanuit het bestuur en het secretariaat
van Stichting Oase de overgang naar Oase Netwerk vorm gaan geven. We willen daar in dit werkplan
verder niet te veel op vooruit lopen.
Wel is duidelijk dat er ook nagedacht moet worden over de overdracht van een aantal meer of
minder materiële bezittingen van Stichting Oase. Daarbij valt te denken aan het Oase-archief, de
Oase-bibliotheek, het (digitale) fotoarchief, de websites www.stichtingoase.nl en
www.groeneschoolpleinen.nl
Er zijn een aantal andere onderwerpen waar wij de komende tijd nog graag aan willen werken. Die
lichten we hieronder nader toe.






Oase Jubileum en prijsuitreiking
Opleidingen in Nederland en België
Vakgroep Heemtuinbeheer
Groene Schoolpleinen
Onderzoek Kindermoestuinen (Jong Leren Moestuinieren)

 Oase Jubileum en prijsuitreiking
We zijn van plan in de maand september een fietstocht van ca. 4 weken te maken waarbij we

een flink aantal mensen en locaties bezoeken die de afgelopen 25 jaar een belangrijke rol
hebben gespeeld in ons Oase-leven. Op een klein aantal locaties (ca. 5) willen we dan meer
mensen uitnodigen (vanuit het hele netwerk) voor een bij de gelegenheid en de locatie
passend programma. Kan variëren van een rondleiding op een heemtuin, een fietsexcursie
langs verschillende bij elkaar in de buurt liggende locaties of een vergelijkbare ‘luchtige’
bijeenkomst. Op een locatie (waarschijnlijk in Utrecht) willen we het ‘hoofd-jubileumfeest‘

organiseren, waarop de verschillende deelnetwerken zich op hun eigen wijze kunnen
presenteren en waar we waarschijnlijk ook de prijs zullen uitreiken.
We denken nu aan een fietstocht, met de klok mee, dus vanaf Texel via Vlieland en
Harlingen, Noord-Friesland en Groningen naar Muntendam, toch onomstreden de locatie
waar ons Oase-leven begonnen is. En, zoals we vorige zomer zagen, nog steeds een te weinig
gewaardeerde parel. Het einddoel is uiteraard weer Texel en tussenin zullen we dus bijna
alle provincies bezoeken en zeker ook in België (Verbeke Foundation? Gent?) zijn.
We zijn nu druk bezig (en met veel plezier!) dit plan verder uit te werken. Op de
voorjaarsvergadering kunnen we er vast al meer over vertellen.

 Opleidingen in Nederland en België
De 7e editie van de Nederlandse opleiding Ecologisch hovenier startte met 18 deelnemers op 17 en
18 februari 2018 met een introductieweekend in Noordlaren ( 1 deelnemer heeft zich inmiddels
terug getrokken). Dit zal de laatste Ecohoveniersopleiding zijn die wij (W&M) willen begeleiden (van
intake, introductieweekend, portfoliogesprekken tot eindpresentatie).
Samen met Heilien en Marcel zullen we bekijken of en zo ja hoe de opleiding (in deze vorm) ook na
2020 verder gaat. Dit hangt ook samen met de plannen voor na- en bijscholingsactiviteiten die
ontwikkeld gaan worden vanuit het nieuwe Oase Netwerk.
De vergelijkbare tweejarige Belgische opleiding Van Tuin tot Landschap, een ecologische visie
begint in 2018 aan het tweede jaar van de 1e editie. Naar aanleiding van de evaluatie van het eerste
jaar (samen met de beide docenten Alexandra Mannaert en Annelies Sevenant op 29 en 30 januari
op Texel), zullen de plannen voor het tweede jaar worden bijgesteld.
Van 13-15 juni is een driedaagse voor de Belgische cursisten gepland in Nederland. 13 juni:
heemtuinen en -parken in Bloemendaal en Amstelveen, 14 juni: Stadsnatuur in Amsterdam (met
Martin Melchers en Hein Koningen) en (o.v.b.) Speelnatuur in Rotterdam (Speeldernis) en
Tiengemeten.
We gaan bekijken wie het contract van Stichting Oase met INVERDE het beste over kan nemen na
2018 .

 Vakgroep Heemtuinbeheer
De Vakgroep Heemtuinbeheer (opgericht in 1995) heeft vanaf het begin een zeer constant
programma gekend: 2 maal per jaar een 1- of 2-daagse excursie naar collega-tuinen en
natuurgebieden. In de afgelopen 2 jaar is er steeds minder belangstelling voor de excursies geweest.
Toch zouden we graag zien dat de heem- en natuurtuinen, en vooral ook de mensen die daarin
werken, deel blijven uitmaken van het nieuw op te richten Oase Netwerk. We zien zelf verschillende
mogelijkheden voor een organisatievorm en bijbehorende activiteiten, maar willen het initiatief
zoveel mogelijk leggen bij een groep beheerders die n.a.v. een mail kenbaar heeft gemaakt hierover
mee te willen denken. In maart of april is er een bijeenkomst gepland waar we de contouren willen
schetsen voor een nieuw netwerk, dat eigenlijk ons alleroudste is en vanaf 1990 -1993 ‘Landelijke
Werkgroep heem- en Natuurtuinen’ heette.



Groene Schoolpleinen

Onze belangstelling en inzet voor groene schoolpleinen (vroeger schoolnatuurtuinen genoemd)
dateert zelfs al van voor de tijd van de Landelijke Werkgroep Heem- en Natuurtuinen. Voor wie daar
meer over wil lezen is op de Groene Schoolpleinenwebsite ons persoonlijke verhaal over de
geschiedenis te vinden. Sinds begin 2016 heeft Fonds 1818 de website www.groeneschoolpleinen.nl
aan Stichting Oase overgedragen. We hebben die geactualiseerd en interessanter gemaakt voor
mensen uit andere delen van Nederland (Fonds 1818 is alleen werkzaam in Den Haag en wijde
omgeving). We willen dit jaar komen tot een organisatievorm, die ons in staat stelt deze website,
maar ook alle andere informatie en ideeën met een gerust gevoel over te dragen.
Vanuit het ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu Centrum) is de vraag gekomen om dit voorjaar (12
april) gezamenlijk een Groene Schoolpleinen symposium te organiseren.

 Onderzoek Kindermoestuinen
Vanaf juli 2017 tot (maximaal) 1 september 2018 werken we in opdracht van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (in het kader van het 4-jarige programma Jong Leren Eten)
aan een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar kindermoestuinen. We hebben die inmiddels op
allerlei locaties in Nederland gevonden en zijn verrast over de hoeveelheid, de verschillen en de
kwaliteiten. In het voorjaar willen we nog veel locaties bezoeken en de betrokken medewerkers
interviewen, zodat we een goed beeld krijgen van hun behoeften en problemen. Het onderzoek
moet leiden tot een QuickScan met adresgegevens ten behoeve van de provinciale makelaars van
Jong Leren Eten en een inhoudelijk rapport voor het ministerie. Het is niet uitgesloten dat we daarna
ook nog een boekje gaan samenstellen met portretten van inspirerende plekken en mensen, die
betrokken zijn bij kindermoestuinen.
Onze betrokkenheid bij kindermoestuinen heeft er toe geleid dat we in januari 2018 2 workshops
mochten verzorgen voor het Amsterdamse schooltuinwerk. Doel: de schooltuinen (nog) educatiever
maken door inrichting en beter gebruik van de bijna overal aanwezige educatieve borders met
slingerpaden. We hebben de Wilde Weelde collega’s Jan van Schaik en Jan de Vries hierbij
ingeschakeld. Zo krijgt het Oase Netwerk ook nu al concreet vorm!
Andere werkzaamheden en activiteiten: contacten (advies, uitwisseling) met mensen uit het OASEnetwerk (op bezoek op Texel en andere plekken, telefonisch, per mail); financieel/administratief
werk dat voortkomt uit projecten en activiteiten; bijhouden/actualiseren websites; p.r.

