
Elyseum 
De natuur 
als 
inspiratiebron 
Aoe Terra en Stichting Oase zullen samen in januari 
2006 een tweejarige opleiding starten voor mensen die 
zich (verder) willen bekwamen als ecologisch hovenier. 
In het lentenummer van Oase hebben we al een tipje van 
de sluier gelicht. 
Dit samenwerkingsverband tussen AOe Terra en 
Stichting Oase hebben we de mooie naam 'Elyseum' 

gegeven. In eer
ste instantie den
kend aan de 
Elyzeese Velden , 
een prachtig 
gebiedje op de 
Nijmeegse heu
velrug waar het 
heerlijk wandelen 
is. Natuurlijk 
landschap? Park? 
Tuin? 

De Elyzeese 
Velden verwijzen op hun beurt naar 'de hemet op aarde' 
uit de Griekse mythologie (Elysion) , door Vergilius en 
andere dichters beschreven als de paradijselijke plek 
waar het 'eeuwig lente is' (Elysium) . 

In deze eerste opleiding van Elyseum spelen tuin, park 
en landschap aile drie een belangrijke rol . ledere deelne
mer kiest uit elke categorie een voorbeeld dat zij/hij in 
deze twee jaar intensief gaat volgen. Opdrachten zorgen 
er voor dat allerle i facetten naar voren komen , zodat er 
een heel gelaagd beeld ontstaat. De invloed van de tijd 
wordt zichtbaar: seizoenen, successie, we kijken terug: 
hoe is deze plek ontstaan, wat is hier allemaal gebeurd , 
de rol van de mens hierbij, en vooruit: hoe kan deze plek 
zich ontwikkelen bij verschillende vormen van beheer/ 
keuzes voor herinrichting. 
Het is onze bedoeling zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de leerbehoeften van de deelnemers. De opleiding biedt 
veel ruimte aan persoonlijke ontplooing. 

Oase zorne r 2005 

In de loop van de twee jaar zullen er ca. 40 bijeenkom 
sten georganiseerd worden, steeds op een inspirerende 
locatie, waarbij het mogelijk is theorie direct aan aan
sprekende en leerzame praktijk te koppelen. 
De thema's die daarbij aan de orde komen bestrijken het 
hele spectrum van ontwerp, aanleg en beheer/onder
houd van natuurrijke tuinen , parken en landschap. 
Thema's zijn b.v. 'hoe leg je een stabiel , maar wei 
natuurvriendelijk stapelmuurtje aan', 'hoe ontwerp je een 
vlindervriendelijke tuin' , 'wat zijn interessante oplossin
gen voor gebruik van snoeihout (b.v. het bouwen van 
een takkensofa)', 'wat zijn effecten van begrazing door 
versch illende soorten grazers', 'hoe maak je een vlecht
heg', 'wat moet je weten over de bodem en de waterhuis
houding', 'hoe ontwerp je een natuurspeeltuin of een 
schoolnatuurtuin', 'welke eenjarigen zijn interessant?'. 
Dit is uiteraard maar een greep. 
Naast het vergroten van de ecologische waarde van tuin, 
park en landschap, speelt ook de aandacht voor de 
esthetische waarde een wezenlijke ro!. We proberen met 
woorden en beelden helderder te krijgen waarom iets 
mooi is en dit met elkaar te delen . 
De deelnemers wilen ook bekend worden gemaakt met 
zoveel mogelijk 
bronnen, waar ook 
na de opleiding ver
der uit geput kan 
worden : boeken , 
video's, websites. 
Maar ook - en 
vooral - van belang 
is de kennismaking 
met mensen , die 
bijzondere plekken 
hebben ingericht 
en/of beheren en 
die hun kennis 
graag met anderen willen delen. En met organisaties die 
specialistische kennis en vaardigheden te bieden hebben 
en waarmee ook samengewerkt kan worden . 

De opleiding zal vanaf januari 2006 tot en met decem

ber 2007 plaatsvinden in de noordelijke provincies . Het
 
is de bedoeling in de jaren daarna opleidingen te starten
 
in andere delen van Nederland.
 
De opleiding is op rnbo- niveau . We verwachten dat de
 
deelnemers een MBO-opleiding in de groene sector heb

ben voltooid (min . niveau 3 of 4) of op een andere
 
manier vergelijkbare kennis en ervaring hebben opge

daan .
 

Interesse? Korn naar de informatiemiddag op 1 oktober 
a.s. in Wilhelminaoord (Drente) . Bel (024-6771974) of 
mail (oasenet@wish.nl) voor een uitnodiging voor deze 
middag. 
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