
J(J De kriflg : 
Regelmatig wordt Sticbting Oase 
benaderd met de vraag of we iemand 
kunnen aanbevelen voor on twerp, 
aanleg en - eventueel • beheer of 
onderboud van een geplande na
tuurrijke tuin of park. De aanvra
gers zijn particulieren en vrijwiUi
gersgroepen, maar ook b.v. gemeen
telijke plantsoenendiensten en scho
len. We willen uiteraard in dergelij
ke gevallen graag de juiste mensen 
met elkaar in contact brengen, zodat 
op zoveel mogelijk plekken natuur
rijke tuinen en parken zo goed 
mogelijk worden ontworpen en 
aangelegd. Dat is tenslotte het eerste 
doel van onze stichting. 
Eind vorig jaar nodigden we om die re
den ontwerpers en uitvoerders van na
tuurvriendelijke tuinen en parken uit 
voor een eerste verkennende bijeen
komst en vroegen ben in dezelfde brief 
of zij in principe gemteresseerd zouden 
zijn in onderlinge sarnenwerking en in 
carnpagnes voor meer natuurrijke tui
nen en park en in Nederland en Vlaan
deren , Een twintigtal mensen reageerde 
hierop positief tot enthousiast, Onder
tussen is deze groep tot 26 personen 
uitgegroeid en vonden er 19 januari 
en 14 mei 1994 voorbereidende bijeen
komsten plaats voor de opricbting van 
een door de deelnemers gewenste 
'kring' . 

De doelen die de kringleden zicb stellen 
zijn: 

1. Bij ontwerp en aanleg van de tuinen en 
parken rekening bouden met de wensen 
van de mensen die er wonen en werken. 

2. Zoveel inogelijk uitgaan van een 00

tuurrijke opzet bij bet tuinontwerp, d.w.z. 
kiezen voor gevarieerde, bij voorkeur in
beemse begroeiingen en beplantingen; 00

tuurrijk ook in de zin van integrale aan
dacht voor flora en fauna. Het is uitdrukke
lijk niet de bedoe ling een tuin of park te 
verrijken ten koste van de natuur. 

3. Bij bet ontwerp en vooral oak bij de aan
leg van tuinen en parken streven naar een 
zo gering mogelijke milieubelasting, d.w.z. 
zoveel mogelijk gebruik maken van 
grond(soorten) uit de omgeving, zo weinig 
mogelijk belastende macbines en materiaal 
inzetten, geen gebruik maken van natuur
vreemde stoffen (pesticiden, kunstmest 
e.d.) en afvalproblemen te vermijden of te 
verkleinen door zoveel mogelijk rekening 
te houden met kringloopprocessen (b.v. 
compostering, waterzuivering). 

4. Kiezen voor recreatieve voorzieningen, 
die in materiaalkeuze, vervaardiging en ge
bruik zo weinig mogelijk nadelig zijn voor 
bet milieu . 

5. Kiezen voor een kleinscbalige, mens- en 
rnilieuvriendelijke bedrijfsvoering. 

6. Verspreiding van ideeen over naiuurrij

ke ruinen en parken in de mee st ruime zin. 

Henk-Jan v.d, Veen, Jan-Jaap Boehle en Henk Gerritsen in gesprck in het nieuwe 
prieeltjc van de Prionatuincn. /010 : Willy Leu/gel! 

Het gaat in deze kring om: 
* ervaren, zeifstandige praktijkmen
sen, die professioneel werken als ad
viseur, ontwerper, uitvoerder en/oj 
beheerder van natuurrijke tuinen en 
parken. 
De gewenste organisatievorm is: 
* voorlopig een informele status, 
maar wel met een lidmaatschap, 
met als activiteiten o.a. 
* gezamenlijke presentatie naar bui
ten door folder en brochure, persbe
richten naar vakbladen in de tuin- en 
natuursfeer, een voorstellingsartikel 
in 'Oase', gezamenlijke advertenties, 
maar ook interne na- en bijscholing 
door workshops, korte cursussen en 
excursies. 

21 augustus j.l, bezocht een deel van 
de kring (naar een passende naam 
wordt nog gezocht) tijdens de eerste 
gemeenschappelijke excursie de zeer 
inspirerende Prionatuinen in Scbui
nesloot en de Tuinen van Ton ter Lin
den in Ruinen. In informele steer kon
den de leden - voor lOver nog nodig 
kennis met elkaar maken en tijdens de 
rondleiding door Hanne Cannegieter in 
Ruinen en de rondgang in Schuinesloot 
werd heel wat met elkaar over de 
schoonheid van de tuinontwerpen en de 
tuinsfeer, de plantesoorten en -keuze en 
de aanleg en bet onderhoud met elkaar 
gepraat. Het begin van de excursie-tra
ditie? 

Voor bet weekend 10 en 11 december 
a.s. is de oprichtingsvergadering van 
de ontwerperskring gepland. Op een 
leuke plek - Ubbergen of Den Haag
Loosduinen zoals bet er nu uitziet 
willen we dan graag naast de 'formele' 
opricbting van de kring ook ruimte 
voor informele kennismaking bieden . 

Wie zicb aangesproken voelt door de 
doelstellingen en ook graag deel wil 
uitrnaken van deze kring (en volstrekt 
onopzettelijk door ons over bet hoofd 
werd gezien!) kan het best zo gauw 
mogelijk contact opnemen met bet se
cretariaat van Stichting Oase, Kloos
terstraat 3, 6641 KW Beuningen, 
08897 - 71974. (W.L.) 
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