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Werkplan Stichting Oase 2016 

Een nieuw jaar, een nieuwe vorm van planning: een flink deel van de plannen van de afgelopen 10-15 

jaar werd in beslag genomen door de activiteiten van het alsmaar uitdijende netwerk Springzaad,  en 

het tijdschrift Oase, - een belangrijk en spraakmakend werkveld en het medium - die vanaf nu, begin 

2016, vanuit  het secretariaat van Stichting Oase bezien, wegvallen of alleen maar nog een korte fase 

van overdracht en afronding vragen. 

Daarvoor in de plaats komen wel nieuwe thema’s voor de komende jaren: 

Hier de werkvelden en onze plannen, zoals we die nu zien en/of kunnen voorspellen: 

Bestuur 

 De lentebijeenkomst vindt zo vroeg mogelijk in het jaar plaats, 26+27 februari in Oisterwijk, 

NIVON-huis “Morgenrood”; een informele kennismakingsavond is ingebouwd, aangezien we 

met 5 nieuwe bestuurders het jaar ingaan en voor ’t eerst ook Machteld Klees, vanwege haar 

werk voor het Springzaad -secretariaat en de Oaseredactie, zullen uitnodigen. Van haar 

aanwezigheid willen we graag een ‘gewoonte’ maken… 

 De herfstbijeenkomst mag wat ons betreft graag weer in de ‘biotoop’ van een van de nieuwe 

bestuurders zijn. Veel keuze dus: Assen, Eindhoven, Utrecht, Zeist of Haarlem! Of twee dagen 

noodzakelijk zijn hangt af van de verdere ontmoetingen die we nog samen weten te 

organiseren maar ook wel van de verdere drukte om ons heen… 

In de loop van het jaar zou het dan moeten kunnen lukken een nieuw dagelijks bestuur, maar 

vooral ook een voorzitter uit jullie midden (of toch van buitenaf) te benoemen en uiteindelijk, in 

een keer (kostensparend!) alle mutaties bij de KvK te melden. Wij zullen een nieuw rooster van 

aftreden opstellen en na goedkeuring er jaarlijks op terugkomen.  

 

Financiële administratie - financiële situatie 

Een substantieel deel van de financiële boekhouding vervalt met de overdracht van ons tijdschrift 

Oase naar Bureau Zonneklaar in Dieren (Machteld en Johan). Want tot en met 2015 gingen nog alle 

afrekeningen i.v.m. Oase-abonnementen  en -advertenties via onze boekhouder in Nijmegen, Maud 

van de Hof, en was de rekening nog gekoppeld aan de ING-rekening van Stichting Oase. Het lijkt ons 

logisch en verstandig dat Machteld en Johan v.a. 1.1.2016 alle verantwoording voor het tijdschrift 

Oase + adverteerders + giften overnemen, ook de financieel- administratieve.   

 Wij, W&M, zullen uit kostenoverwegingen de resterende boekhouding zelf blijven doen. 

Maar minimaal de salarisadministratie willen we blijven uitbesteden. Aangezien we er ook 

dit jaar weer van uitgaan dat we voldoende inkomsten zullen verwerven om een bescheiden 

salaris voor één medewerker uit de Oase-begroting te halen, zullen we dus ook 2016 op 

Maud willen blijven leunen voor wat betreft het berekenen van dit salaris, de loonbelasting 
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e.d. En eigenlijk hopen we, dat we deze situatie ook tot aan onze AOW-leeftijd (11-8-2018 

resp. 1-9-2019) minimaal blijven redden…  

 De actuele financiële situatie zullen we nader toelichten tijdens de bespreking van de 

Jaarrekening 2015 en de Begroting 2016. 

 Algemene situatie: sinds mei 2015 is er geen sprake meer van een relatief veilig inkomen - 

dankzij subsidies van de (Rijks-)overheid -  voor het secretariaatswerk van Stichting Oase. Dat 

gaf ons sinds 2004 de mogelijkheid naast de afgesproken projectopdrachten heel veel uren 

te besteden aan meer procesmatige werkzaamheden die niemand in deze 

productgeoriënteerde wereld graag betaalt: planning, voorbereiding, ontwikkelkosten, 

experimenteren, p.r., sociale cohesie/coördinatie, evaluatie, momenten van count your 

blessings (openingen, feesten, jubilea), administratie, praktijkonderzoek… Loonkosten voor 

W en/of M worden vanaf nu dus alleen uitbetaald als er voldoende inkomsten 

tegenoverstaan. Dat heeft uiteraard consequenties voor het uit te voeren werk (en de tijd die 

er voor ‘finest hours’ overblijft).  

 Afspraak m.b.t. een pensioensregeling voor M&W tijdens de bestuursraadpleging 10-12 

september 2015: “We willen liever niet het geld dat nu op de spaarrekening staat opmaken 

aan loon- en andere kosten. We willen dat geld op een of andere manier opzij zetten om 

W&M pensioen uit te betalen vanaf hun AOW-leeftijd. We laten uitzoeken wat hiervoor de 

beste (en natuurlijk legale) constructie is”.  

 

 

P.R. Stichting Oase 

 Afgelopen jaar hebben we al meer aandacht aan de website van Stichting Oase besteed dan 

in voorgaande jaren. Die lijn vast te houden zal heel belangrijk zijn voor de betere 

zichtbaarheid van Stichting Oase/het tijdschrift Oase. De rubrieken Nieuws en Agenda 

vragen nu, nadat we alle artikelen van alle 100 Oase’s in de rubriek Tijdschriftenarchief 

hebben ingewerkt, het meest onze aandacht. Liefst in nauwe samenwerking met Machteld. 

  Een Facebook pagina voor Stichting Oase!?! Zeker zinnig als er weer meer activiteiten 

namens Stichting resp. het tijdschrift Oase georganiseerd worden (en dat is echt nodig!). Als 

er ‘leven in de natuurrijke tuinen en parken ’, reuring dus, ontbreekt, dan kan een Facebook 

pagina ook contraproductief werken, zie bv. de Vruchtbare Aarde (laatste nieuws 10 

maanden geleden). 

Nieuws, spontaan geboren in de wandelgangen van het feest ‘100ste Oase’: Martin Stevens is 

een Facebookgroep voor Oaselezers begonnen (en hij heeft voor het lentenummer 2016 ook 

een artikel over nuttig gebruik van Facebook geschreven). 

 Tijdschrift Oase: met de wind in de rug van het feestje ‘100ste Oase’, maar ook door 

regelmatig activiteiten te organiseren en gebruik te maken van alle media zou het toch tegen 

alle trends in moeten lukken het oude medium Oase weer te laten groeien. Vanuit de luwte 

willen we daar zeker aan blijven meewerken! Zie ook de volgende punten. 

 Leuk idee dat Hanneke uit wil gaan werken: zij probeert in De Minstroom een leuke, liefst 

opvallende Oasekast met boeken, p.r. materiaal etc. te ontwikkelen die dan als 

herkenningspunt op veel meer Oase-locaties kan staan. 

 Begin februari hebben we een afspraak met z’n tweeën naar Londen geregeld: Helen 

Bostock,  Wildlife Gardening Forum, nodigde ons op aanraden van Marc Carlton uit voor een 
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voordracht/PPT in het London’s Natural History Museum, thema: “An overview of the 

Dutch/Flemish wildlife gardening movement” tijdens het Wildlife Gardening Forum 

November 2016 op 23 november a.s.  

 

 Activiteiten Stichting Oase / Oase - dagen 

 Gedegen praktijkonderzoek staat volgens ons altijd aan het begin van een mogelijk succes, 

een gewenste verandering. Dus als we willen weten wat eigenlijk nog in de ‘’Oasewereld’’ 

speelt moeten we op onderzoek uit, gewoon op reis, de praktijk in. Want alleen per telefoon 

of mail werkt uit ervaring echt onvoldoende. Voor ons zelf hebben we daarom besloten dit 

jaar met een provincie, bv. Noord-Holland, te beginnen en alle natuurrijke tuinen en parken 

van de Oase-website, Wilde Weelde - bedrijven met natuurrijke voorbeeldtuinen, ideeën en 

materiaal voor deze tuinen etc., en natuurrijke speelnatuur systematisch te bezoeken en 

vragenderwijs te achterhalen en te noteren wat er nog aan wensen, dromen of goede 

praktijk leeft. En dan alles weer terugkoppelen naar onze eigen media/PR en samen een 

activiteitenprogramma ontwikkelen. Hier kan theoretisch iedereen van ons een flinke steen 

aan bijdragen! Een ding beseffen we natuurlijk: dit kan niet zonder enige financiële 

ruggensteun… dus dat onderzoek moet ingebed worden in een hoger doel, bv. een gedegen 

handboek, provinciale Oase-gidsen of medegefinancierd worden uit andere  projecten, die 

ruimte tot reizen, onderzoeken bieden.  

 Nog zo’n zinnige droom: in september zouden wij graag in het Fonds 1818 gebied (Den Haag, 

Leiden, Delft, Zoetermeer e.o.) een meerdaagse  ontmoeting  organiseren met als motto: 

Veel meer kleur en sfeer op het groene schoolterrein (En dan bedoelen wij naast meer 

bloeiende planten,  struiken en bomen, ook bv. kunst, wandschilderingen, fraaie 

amfitheaters, mozaïeken etc. op het terrein). Wij zouden graag zo praktisch mogelijk op 

concrete locaties willen (aan)tonen hoeveel meer mogelijkheden er nog zijn om van groene 

schoolpleinen in Nederland en Vlaanderen daadwerkelijk bloeiende en boeiende speel- en 

leerlandschappen te maken. Een uitgelezen kans om de beste en meest inspirerende 

uitvoerders uit binnen- en buitenland ruimte voor presentaties, demonstraties, workshops 

en realisaties te bieden. Met als doel een flinke kwaliteitssprong na een aantal jaren van 

onstuimige kwantitatieve groei van groene schoolpleinen en steeds meer vraagtekens bij 

velen over de kwaliteit en de bruikbaarheid van de buitenruimtes. Het Fonds 1818 gebied 

leent zich hier natuurlijk uitstekend voor! En wij verwachten ook zeker medewerking van 

Fonds 1818 en een groeiende groep interessante medestrijders in de regio. Daarnaast 

kunnen de ontmoetingsdagen ook een flinke boost geven aan het Landelijke Platform 

Groene Schoolpleinen i.o. en de beide websites die wij in de nabije toekomst mogen beheren 

(zie ook blz. 7). 

 We hebben in september 2015 ook gesproken over de mogelijkheid een soort Oase 

reisbureautje te ontwikkelen, met unieke excursies naar natuurrijke tuinen en 

natuurgebieden, met een cultureel sausje. Reisjes naar binnen- en buitenland. We denken 

graag terug aan 5-daagse reizen naar Berlijn (Grün macht Schule, tweemaal in no time 

uitverkocht), een weekje Polen, enkele reizen naar Reinhard Witt (fraaie locaties in Beieren), 

de internationale speelnatuurkaravaan…, waarom geen 2e, 3e editie??? Maar wij willen 

eigenlijk niets herhalen.  Misschien zijn er wel jonge, ondernemende mensen voor zoiets te 
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vinden?!? Nieuwe doelen, vooral netwerk- en grensoverschrijdend zijn wel makkelijk te 

verzinnen! 

 Heilien fantaseerde in verband hiermee over een knettergekke bus die allerlei spannende 

plekken en dus ook ontmoetingen in het land verbindt…  ZOZ in Eindhoven heeft op zo’n 

manier Longo Mai-projecten (ecologische dorpen/leefgemeenschappen) wekenlang, kriskras 

door Europa met een oude rode bus bezocht.  

 Onderlinge afstemming van activiteiten: het zou al heel veel helpen als we alle activiteiten 

van Stichting Oase, tijdschrift Oase, Stichting Springzaad, Vereniging Wilde Weelde en 

opleidingen Elyseum beter op elkaar zouden kunnen afstemmen, ruimschoots van tevoren 

van elkaars activiteiten op de hoogte zouden zijn. Samenwerken is dan een gewenste en 

goede tweede. 

 

De Leopold & Koningen Prijs 

We blijven het nog steeds een goed idee vinden, ondanks nadelen die we ook wel kunnen bedenken. 

De prijs kan een boeiende kapstok voor meer naamsbekendheid en het verhelderen van de 

doelstellingen van Stichting Oase worden, voor het opsporen en voor het voetlicht brengen van 

voorbeeld- en icoonfiguren respectievelijk -projecten en, mits op een gunstig moment ingevlochten 

in een groter evenement, ook een bindende factor voor de Oasebeweging zijn. 

Voorstel tijdspad eerste prijsuitreiking: benoemen/samenstellen  L&K- Prijscommissie/comité, 

vaststellen criteria prijsverlening, groslijst kandidaten, vaststellen 1e prijswinnaar, vaststellen locatie 

prijsverlening, programma, ritme van uitreiking, inbedding…  is dit alles haalbaar binnen een jaar??? 

Donderdag 18 februari zal op Texel al de eerste voorbespreking met Ans Leopold en Hein Koningen 

plaatsvinden. 

 

De kinderen van Oase 

Vakgroep Heemtuinbeheer 

 Wij willen zeker deelnemen aan een van de beide excursies van de Vakgroep 

Heemtuinbeheer in 2016 (nog niet bekend wanneer/waarheen). 

 Wij maken ons zorgen om de vergrijzing en het toenemende ‘te-veel-reünie-karakter’ van de 

Vakgroep. Samen met de voorbereidingsgroep (Hein Koningen, Douwe Tiedema en Luc 

Stroman) willen we brainstormen over een andere, kansrijkere toekomst voor de 

heemtuinbeweging. 

 Wij maken ons nog meer zorgen om de actuele kwaliteit van veel heemtuinen/-parken in 

Nederland. In het kader van onze ‘praktijkonderzoekswens’ (zie p. 2 bovenaan) willen we 

uiteraard ook (veel) heemtuinlocaties bezoeken, en beheerders en gebruikers ontmoeten. 

Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de kwaliteit van de digitale Oasegids, als ook voor 

de verdere ontwikkeling van de heemtuinwereld.  
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 We zouden graag de knullige teksten met veel feitelijke missers en fouten die je nu al 

decennia op Wikipedia etc. over heemtuinen vindt willen verbeteren. Heeft iemand ervaring 

hoe je dat aanpakt??? 

 

Vakvereniging Wilde Weelde 

 Een bezoek aan Appeltern hebben we al bijna te vaak aangekondigd… zijn benieuwd 

wanneer het lukt! Vlak bij de Tuinen van Appeltern – wat een reuze terrein is dat eigenlijk! – 

wonen sinds kort onze vroegere buren Alice en Bob op een mooie plek langs de Maas: nog 

een reden tot een reis naar die voor ons haast onbereikbare uithoek van het Land van Maas 

en Waal…   

 Op de Oase-website gevonden: 6.9.1996, eerste en enige gezamenlijke excursie Vakgroep 

Heemtuinbeheer en Vakgroep Wilde Weelde, natuurtuinen in Amsterdam, ecolint, floatlands 

e.d. Heel druk bezocht… Is een herhaling denkbaar, 20 jaar later?!? Andere mensen, 

accenten, locaties uiteraard.  

 Het wordt tijd dat we ons voornemen, ons weer wat meer Wilde Weelde-lid te voelen, 

waarmaken, dus af en toe deelnemen aan activiteiten, regelmatig informatie/activiteiten 

uitwisselen . 

 

Stichting Springzaad (landelijk) 

 Tussen Springzaad en Wilde Weelde verwachten we informeel met zekerheid veel 

ontmoetingen. Hoe bewust, is een andere, interessante vraag. Of er meer plaatsvindt hangt 

natuurlijk  sterk af van de energie, de stemming binnen de beide organisaties.  

 Tussen de Vakgroep Heemtuinbeheer en Springzaad (landelijk) valt nog veel uit te wisselen 

en te leren en zijn zeker veel witte vlekken. En ook wat de onderlinge chemie betreft valt er 

zeker nog veel te verbeteren… 

 Persoonlijk voelen we de afstand tot Springzaad met de dag groeien, en dat is goed zo. 

 

Stichting Springzaad  (regionaal) 

 Op korte termijn willen wij vooral alle 12 locaties die nu op de regionale natuurspeelkaart 

Texel en de Noordkop staan zien te actualiseren en in het nieuwe format van Marjan 

Wagenaar invullen. We hopen dat de kinderziektes in de formats gauw verholpen zijn en dat 

er landelijk maar vooral regionaal binnen de komende jaren een ongekend rijke 

Speelnatuurkaart met de al jaren geleden voorspelde 750-1000 locaties ontwikkeld kan 

worden (nu een kleine 300).   

 Met een collega uit onze provincie Noord-Holland, Jetske van den Bijtel, regio IJmond, 

hadden we nog een persoonlijk gesprek op de agenda staan (3 februari jl.). Zij heeft besloten 

een andere weg op te gaan, wandelcoach, en alleen nog persoonlijk contact met ons te 

onderhouden. 
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 Wij overwegen op termijn, gezien het lage aantal bewoners in onze regio - en ook het relatief 

kleine aantal speelnatuurprojecten en actieve mensen - de regio uit te breiden richting 

zuiden, inclusief stad en regio Alkmaar.  

 En daarna - naar schatting ergens in 2017 - willen we ook graag het regionale werk 

overdragen in betrouwbare handen.  

 Zeker 2016 en 2017 zullen we/zal een van ons nog deelnemen aan de regio-consulenten-

bijeenkomsten. 

 

Elyseum - de opleidings- en vormingstak van Stichting Oase 

Opleiding Ecologisch Hovenier 

 13+14 februari 2016 vond in het NIVON-huis “Morgenrood” in Oisterwijk het 

introductieweekeind van de 6e editie van de opleiding Ecologisch Hovenier plaats. Een veel 

belovende groep eco-hoveniers-in-spe, heel ontspannen sfeer, en het programma liep als 

gesmeerd (ook buiten, ondanks nat en koud weer). Het programma voor 2016 staat nu ook:  

19 studiedagen zijn gepland tussen maart en december met portfoliogesprekken (1e ronde) 

in oktober. Tijdens het  introductieweekeind en de portfoliodag zullen we zeker aanwezig 

zijn. Als alles dan verder volgens plan verloopt volgen evenveel studiedagen in 2017, een 2e 

ronde portfoliogesprekken en in december 2017 de eindgesprekken en de 

certificaatuitreiking van de 6e editie. En mochten de beide ervaren, hard werkende docenten, 

Heilien en Marcel, dan nog steeds zin hebben in een voortzetting van dit erg belangrijke 

werk, dan volgt al in de herfst van 2017 een introductiedag voor de 7e opleiding Ecologisch 

Hovenier. En eind van dat jaar dan nog de intakegesprekken voor de lichting  cursisten voor 

de jaren 2018-2019… 

 Wij zouden het een hele uitdaging vinden, als het ons in de komende jaren toch nog zou 

lukken een leuk boekje over de kwaliteiten van de opleiding, de inhoud, de sfeer uit te geven 

met als kern portretten van een mooie dwarsdoorsnee van cursisten vanaf het begin in 2006 

tot het moment van schrijven. Een mooie document voor de toekomst maar ook heel 

wervend voor nieuwe kandidaten Ecohovenier. 

 

Opleiding Ecologische Groenvoorziening in Vlaanderen?!? 

 Kwam in een kleine stroomversnelling:  

 Na een verkennend gesprek in Brussel met twee medewerkers van INVERDE, samen met 

Evelyne, 

 een eerste positieve reactie van de directie van INVERDE, de groene opleidingstak van 

het Vlaamse Agentschap voor Natuur & Bos (het Vlaamse SBB),  

 een gesprek via Skype met Jan Weverbergh n.a.v. een eerste organisatieschets/tijdspad 

van ons, 

  volgde een uitnodiging voor een serieus vervolggesprek op 9 maart a.s. met Jan en twee 

mogelijke docenten van INVERDE (Alexandra en Valentijn) op hun kantoor in Hoeilaart. 
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Ons vertrouwen in serieuze verdere stappen - keuze hoofddocenten, onderzoek naar 

mogelijke locaties, polsen van praktijkdeskundigen, financiering… - groeit!  

 

Andere cursussen, workshops e.d. 

 Workshops Beheer en gebruik Groene Schoolpleinen (zie hieronder) 

 

Meerjarenproject Groene Schoolpleinen (2016 t/m 2018) 

Doel: opbouw en consolidering Landelijk Platform Groene Schoolpleinen 

 Dinsdag 12 januari vond in Den Haag, op het kantoor van Fonds 1818, Riviervismarkt, de 

oprichtingsbijeenkomst van dit nieuwe platform (of wordt het toch een werkgroep?) plaats. 

De oprichtingsdeelnemers, waaronder ook Kees, Pjotr en Heilien, hebben zich de afgelopen 

jaren/decennia bijzonder verdienstelijk gemaakt om alle aspecten van vergroening van de 

schoolbuitenruimte in Nederland: beleid/planning/onderzoek, ontwerp/aanleg/beheer, 

educatief-/sociaal-/cultureel gebruik…  

Over deelnemers, programma, activiteiten platform: 

Het secretariaat zal in handen zijn van Marianne van Lier en Willy Leufgen als 

meerjarenproject (2016-2018) van Stichting Oase i.s.m. Stichting Springzaad. De deelnemers 

zijn mensen die zich op alle mogelijke werkterreinen rondom het thema GSP  en verspreid 

over het gehele land al geruime tijd verdienstelijk hebben gemaakt. De uitnodigingen werden 

door ons  op persoonlijke titel verstuurd. 

De belangrijkste ingrediënten voor een te ontwikkelen jaarprogramma en activiteiten zullen 

zijn: kennisuitwisseling en -afstemming, gezamenlijke activiteiten, kwaliteitsbewaking 

Groene Schoolpleinen (GSP), regelmatige live ontmoetingen… 

19 april a.s., 14-17 uur vind in Utrecht de volgende bijeenkomst plaats. 

Websites 

 De website van Fonds 1818, www.groeneschoolpleinen.nl  zal v.a. dit jaar beheerd worden 

door het secretariaat van het Platform GSP, en het is ook onze gezamenlijke wens dat de 

website www.onsgroeneschoolplein.nl  (bron van educatief materiaal) door dezelfde 

organisatie beheerd wordt als eerstgenoemde website. Maandag 11 januari vond de eerste 

concrete overdrachtsbijeenkomst bij  Fonds 1818 plaats. Ondertussen zijn wij al weer 

stappen verder en ook opeens beheerder van een Facebook-account GSP (ja, ja). 

Workshops Beheer en gebruik  

 Ontstaan n.a.v. een fietstocht met Carien, Astrid + Corien van Fonds 1818, langs een tiental 

door dit fonds gefinancierde groene schoolpleinen in Den Haag. Te veel pleinen onder de 

gewenste maat… De door Springzaad (vanuit drie regio’s, Leiden, Delft en Zoetermeer + 

ondersteuning/coördinatie door landelijk secretariaat) en ElemenTree/CNME Den Haag (voor 

Den Haag) ontwikkelde cursussen zijn een poging hier systematisch verbetering in aan te 

brengen. Tot nu toe hebben we in de afgelopen 2 jaar op meer dan 40 basisscholen in de 

http://www.groeneschoolpleinen.nl/
http://www.onsgroeneschoolplein.nl/
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genoemde regio’s gratis workshops aangeboden (3 dagdelen), soms aangevuld met concrete, 

van binnenuit gewenste praktijkworkshops (bouwen met wilgen bv.) en enkele fietsexcursies 

langs interessante praktijkvoorbeelden (good practice idee).  

 

Cursus Groene Schoolpleinen 

 Het Kennisprogramma Duurzaam Door van RVO Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) 

startte eind 2015 een campagne Vergoeding opleiding groene vrijwilligers: “Vrijwilligers op 

het gebied van natuur- en landschapsbeheer en 'groen in de stad' kunnen geld (een voucher) 

krijgen om een opleiding te volgen. De vouchers zijn ook te gebruiken door mensen die gratis 

een opleiding aan willen bieden aan vrijwilligers in het groen. Met het geld kunnen ze de 

externe kosten dekken.” 

Wij ontwikkelden vliegensvlug, binnen een week, een cursus Groene Schoolpleinen (8-10 

cursusdagen) en boden die via onze media aan. Er meldden zich binnen korte tijd 12 mensen 

aan, waarvan uiteindelijk 11 willen deelnemen aan deze cursus. 

De eerste cursusdag met inderdaad 11 deelnemers heeft ondertussen, op 12 februari jl. in 

Zoetermeer op 3 locaties met veel plezier en van en met elkaar lerend plaatsgevonden. Tot 

begin juli zullen nog 9 cursusdagen op ‘geslaagde locatie’ volgen waarin wij dan het hele 

proces van planning/visie tot gebruik en beheer van het gecreëerde langs zullen lopen.  

 

Kwaliteitsmeter  

 Er heeft de laatste jaren vanuit de VU Amsterdam, Hogeschool Leiden en Wageningen 

Universiteit regelmatig onderzoek plaats gevonden naar de effecten van groene 

schoolpleinen. Wat ontbrak is een middel om de kwaliteit van groene schoolpleinen te 

bepalen. Wij hebben de opdracht gekregen zo’n kwaliteitsmeter te ontwikkelen en deze in 

de praktijk te testen. 

 

Nieuwe collages 

Na het grote succes van de 30 Springzaad-collages waarvan honderden tastbare, 

gelamineerde fotosets (en tientallen digitale sets) in de afgelopen 10 jaar in binnen- en 

buitenland zijn verspreid groeit bij ons de wens nieuwe collages te ontwerpen en te 

verspreiden. Maar dan, wat de fotokeuze betreft, meer gericht op het basisonderwijs als 

doelgroep waar tegenwoordig de meeste aanvragen vandaan komen.  

Dat vraagt uiteraard de benodigde tijd om: 

 Geschikte en gewenste  groene schooltuinelementen op een rij te zetten,  

 clusters te bedenken, 

  foto’s te selecteren,  

 een mooi ontwerp van 30-50 collages,  

 p.r. en distributie,   

 en de daarvoor benodigde financiën. 
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Wij zijn er van overtuigd dat ook deze nieuwe fotocollages erg succesrijk kunnen worden 

ingezet en er dus ook moeten komen!  

 

Handboek Groene Schoolpleinen  

 Gezien de stormachtige ontwikkeling rond vele honderden nieuwe groene schoolpleinen 

(velen horen eigenlijk nog tussen ‘wenshaakjes’ gezet) kriskras door Nederland en 

Vlaanderen wordt het volgens ons hoog tijd, dat er in de komende jaren serieus aan een 

actueel handboek voor schoolnatuurtuinen gewerkt wordt. Wij willen hier de nodige 

financiën voor bijeen zien te sprokkelen en dan uiteraard ook werk maken van zo’n boek met 

heel veel praktijkervaringskennis, -illustraties etc. Want een kwaliteitsslag -op alle aspecten- 

in zaken groene schoolpleinen is hard nodig in de Lage Landen! 

 

Groene PABO’s 

 Wij zouden graag in de komende jaren exact willen weten bij welke Nederlandse (en 

eventueel Vlaamse) PABO’s (ooit) een groene educatieve buitenruimte is aangelegd en 

wellicht nog in gebruik is. Na de nodige praktijkverkenning zouden we dan graag samen met  

geïnteresseerde mensen – Duurzame PABO bv. – vanuit het Platform Groene Schoolpleinen 

een aanbod willen doen aan geïnteresseerde PABO’s:  vooral studenten, maar ook uiteraard 

begeleidende docenten inzicht /leerkansen te bieden in  de onbegrensde mogelijkheden van 

groene schoolpleinen als uitdagend onderdeel van hun beroepsperspectief cq. tastbaar deel 

van hun toekomstige arbeidsplaatsen.  

 Enkele geslaagde voorbeeldlocaties, pilots, zouden al een groot succes kunnen zijn! 

 

 

’t Drijverhuus - gedroomd Centrum voor Kunst en Cultuur & Natuur en Landschap in Den                                        

Hoorn/Texel                                                                                                                                                                                                      

 Vanwege het geld van STIFT (Stimuleringsfonds Texel, zie jaarverslag 2015) werd het 

onmogelijk geachte toch weer waar: we proberen het nog een jaar, voor de derde keer, 

tegen tijdgeest en verdrukking in. Eerst organiseerden we met elkaar een mooi 

vrijwilligersfeest, 24.1. jl. Een soort mini-Uitmarkt met kleine voorproefjes op het programma 

van maart t/m minimaal oktober 2016, muziek, hapjes en drankjes. Want zonder meer 

vrijwilligers (dat aantal groeit gelukkig!)redden wij oudjes het niet nog een jaar… Bleek een 

groot succes! Als het echte programma net zo goed gaat lopen, net zoveel weerklank gaat 

vinden, achten we een toekomst van ’t Drijverhuus niet meer helemaal uitgesloten. 

 Van de sfeer, de ontwikkeling rondom ’t Drijverhuus zal ook ons enthousiasme om dit jaar 

voor Stichting Oase nog iets unieks op Texel te organiseren in hoge mate afhangen.  

 

7 weken van het jaar zijn alweer geschiedenis, maar er is al zoveel zinnigs gebeurd, er staat heel 

wat in de steigers, of al concreet in de agenda. We hopen nu vooral op een fijne samenwerking 

met alle bestuurders, met Machteld en Johan, en met al die mensen waar we afspraken tot 
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samenwerking mee hebben lopen resp. nog zullen maken. En dat het een mooi, gedenkwaardig 

jaar moge worden! 

 

Den Hoorn, 15 februari 2016 

Secretariaat Stichting Oase 
Willy Leufgen & Marianne van Lier 


