
Het is al weer een jaar geleden dat we
tijdens de uitreiking van de Heimans-
en Thijsseprijs 2006 in Beuningen
niet alleen een loodzware Bronzen
Spreeuw en de felicitaties van Roel
van Raaij in ontvangst mochten
nemen, maar ook een passende dub-
bele ansichtkaart met een zeer verras-
sende boodschap: 
“Voor Stichting Oase: 1 dag gebruik
Kasteel Groeneveld + catering + facilitei-
ten + publiek uit Gios-netwerk en LNV”.
Roel voelde gelukkig toen al aan, dat
dit niet alleen een uniek cadeau, maar
ook een enorme klus zou worden. En
cadeaus kun je natuurlijk niet weige-
ren, en zeker niet in het bijzijn van
100 enthousiaste getuigen…

Laten we het cadeau delen!
Met het verschijnen van deze Oase
zijn het nog maar vier weken, totdat
we het cadeautje samen met u kun-
nen ‘uitpakken’: op 18 oktober zullen
we tussen 9.30 en 18.00 uur hopelijk
veel Oase-lezers in kasteel Groeneveld
in Baarn mogen begroeten en ont-
moeten voor een heel bijzonder pro-
gramma.

Na de begroeting en inleiding in het
programma zullen er in de sfeervolle
Hasselaarzaal voordrachten plaatsvin-
den van achtereenvolgens:
•   de ‘grand old lady’ van de Engelse
speel- en leerlandschappen, Susan
Humphries, mede-initiatiefneemster
van de beweging Learning through
Landscapes en drijvende kracht achter
de prachtige schooltuinontwikkelingen
van de befaamde Coombes School in
Arborfield, en haar opvolgster als
headmaster, Susan Rowe. Ze nemen
ons mee in hun Zuidengelse sferen,

waarover Susan Humphries ooit zelf
verzuchtte: “Ik kan me niet voorstel-
len, hoe ik ooit zonder heb gekund”.
•   Reinhard Witt, bioloog en initiatief-
nemer van de Duitse natuurtuinbewe-
ging; tevens motor van de fraaie
Beierse schoolnatuurtuinen en natuur-
speelterreinen, de zg. ‘Natuurbelevenis-
ruimtes’. Groene én sociale projecten,
die ook al zoveel Nederlanders tijdens
praktische workshops of tijdens excur-
sies enthousiast maakten voor avon-
tuurlijke en natuur- en fantasierijke

schoolbuitenruimten.
•   Marianne van Lier en Willy Leufgen,
die namens het netwerk Springzaad
en initiatiefnemer Stichting Oase hun
zoektocht naar ‘meer ruimte voor
natuur en kinderen’ in Nederland,
maar vooral ook daarbuiten in beeld
zullen brengen.

Aan deze voordrachten kunnen maxi-
maal 85 mensen deelnemen. Wie deze
ochtendlezingen wil meebeleven doet
er goed aan, heel gauw te reageren,
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Springzaad en het Kasteel

Programma symposium ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’
09.30 - 10.00 uur: binnenkomst met koffie/thee, inschrijving e.d.
10.00 - 10.15 uur: welkomstwoord en inleiding in het programma
10.15 - 11.00 uur: ‘Coombes School’, Arborfield (GB), voordracht van
Susan Humphries en Susan Rowe
11.00 - 11.15 uur: koffie-/theepauze
11.15 - 12.00 uur: ‘Naturerlebnisräume’ in Zuid-Duitsland, voordracht
van Reinhard Witt
12.00 - 12.45 uur: ‘Het verhaal van een zoektocht’, Marianne van
Lier/Willy Leufgen
12.45 - 13.45 uur: lunchpauze
13.45 - 16.15 uur: een bonte waaier aan workshops, presentaties en bui-
tenactiviteiten uit de wereld van het netwerk ‘Springzaad - meer ruimte
voor natuur en kinderen’. 
16.15 - 16.45 uur: afronding middagprogramma, presentatie van het
boek “Vrij spel voor natuur en kinderen”
Vanaf 16.45 uur: tijd voor nieuwe plannen en dromen bij een hapje en
een drankje



want de zaal
zal wel snel
volgeboekt
zijn.

Na de lunch
zal het
namiddag-
programma
rond 13.45
uur starten.

Er zijn een 8-tal presentaties voor vol-
wassenen en evenveel activiteiten voor
kinderen gepland. Gemiddeld duren
deze allen 45 min., zodat men kan
inschrijven voor twee activiteiten in
deze periode. De activiteiten vinden
plaats in een 5-tal heel verschillende
ruimtes in het kasteel, in de Orangerie
en op de zolder van de Orangerie,
maar ook in een Yurt of gewoon bui-
ten in het park. 

Voorlopig programma
•   ‘Natuurlijk bouw je met leem’; hut-
jes bouwen van leem en wilgenhout
op de Orangeriezolder, na een inlei-
ding over fraaie leemarchitectuur uit
de hele wereld, door Ir. Sjap Holst,
Ecodesign, Geldrop, architect van
o.m. het lemen paviljoen in de Oase-
tuin (voor kinderen en volwassenen);
•   Ontdekken van waterdiertjes en
ander waterleven met heemparkbe-
heerder - Frater S. Deltour in
Eindhoven - Wim Niemantsverdriet,
Vught, tevens mede-auteur van de
Oasegids-natuurrijke tuinen en parken
in Nederland en Vlaanderen;
•   ‘Beschilder de takken!’ met land-
schaps- en groeikunstenaar Jan van
Schaik, Amsterdam, die fraaie en
spannende natuurrijke buitenruimten
bij kinderdagverblijven in Amstelveen
realiseerde;
•   Een avontuurlijke ontdektocht door
het park(bos);  
•   In een heuse yurt op een creatieve
en speelse wijze leren koken van voed-
sel uit eigen tuin en uit de natuur,
samen met Esther Boukema en colle-
ga’s van het project “De smaak te pak-
ken”;
•   Vlotjes bouwen met ervaren
Speeldernis-werkers en op de vijver in
het kasteelpark laten varen;
•   Speuren naar vogels in het park, en

dan hun schoonheid, hun zang poë-
tisch verwoorden.

En voor de ‘oudere kinderen’:
•   Een presentatie van de ‘Integrale
aanpak van natuurbeheer, -educatie en
-recreatie’ in de gemeente Maastricht,
door medewerkers van het CNME
Maastricht, Don Shepherd, directeur,
en Paul Janssen, verantwoordelijk voor
de natuurrijke schoolomgevingen,
natuurspeelterreinen e.d.; 
•   Erna van der Wiel vertelt over het
jeugdbeleid van Staatsbosbeheer in
het algemeen en speelbossen in het
bijzonder.
•   Kennismaking met natuurspeel-
plaats De Ruige Plaat in Hoogvliet,
een uniek project van Stichting Ark,
door Elma
Duyndam;
•   Presentatie
van een plan om
volgend voorjaar
tijdens een work-
shop onder lei-
ding van Stefan
Wrobel een ‘reu-
zenmikado’ te
bouwen: een
speellandschap
van ruwe eiken-
en robiniastam-
men, op het terrein van De Kleine
Aarde in Boxtel, door Maike Nelissen;
•   Presentatie van de projecten van
Bureau Buitenkans, door Marleen van
Tilburg en Hans Pijls;
•   Voorstelling van het meest spraak-
makende project van natuurspelend
Nederland, De Speeldernis in
Rotterdam, door Josine van den
Boogaard;
•   ‘Ontwerper en onderwijzer’ stellen
gezamenlijk voor: de dromen, plannen
maar ook al de eerste realisatiestap-
pen voor een nieuwe schoolnatuurtuin
op het buitenterrein van de CBS De
Bron in Soest, door Ellen de Windt en

Hanneke van Vuure, Soest en Utrecht;
Leerlingen van deze school zullen aan
de kinderactiviteiten deelnemen;
•   Petra Bennink, beleidsmedewerker
van de gemeente Apeldoorn en
Karsten Orth, landschapsarchitect in
diezelfde gemeente geven een speel-
se, creatieve workshop ‘Natuurlijk…
avontuur’, een uitdaging om je eigen
verhaal met natuurlijke materialen in
miniatuur neer te zetten…;
•   Jean-Francois Van den Abeele, tuin-
en landschapsarchitect uit Gent,
België, zal u binnenleiden in een
“Prettige Wildernis” van 14 ha in zijn
woon- en geboortestad;
•   Verdiepende workshop-sessies met
Susan Humphries/Susan Rowe cq.
Reinhard Witt.

En natuurlijk zal
er tussenin
thee/koffie of
sap/limonade
zijn, en zullen we
proberen tijd en
ruimte te vinden,
om ook nog het
een en ander min
of meer spontaan
aan elkaar te kun-
nen presenteren.

Vrij spel voor natuur en kinderen
Nog zijn we er niet zeker van, of het
boek überhaupt gedrukt zal zijn op 18
oktober, maar we gaan er gewoon
optimistisch van uit. Zorgt voor span-
ning en verrassingen!
Het boek wordt in ieder geval ruim
200 bladzijden dik, boordevol infor-
matie over ‘geslaagde projecten’ in
binnen- en buitenland, heel veel beel-
den van alle mogelijke elementen voor
natuurrijke leer- en speellandschap-
pen, pedagogische argumenten, stap-
penplannen en enige hulp op zoek
naar helpende handen en financiële
bronnen. 

En als alles naar verwachting verloopt
zullen we daarna proosten op een toe-
komst met een golf aan nieuwe fanta-
sierijke en avontuurlijke speel- en leer-
plekken op alle denkbare locaties waar
kinderen van het buitenzijn kunnen
genieten. 

Aanmelden voor 4 oktober: bij
voorkeur per e-mail
(info@stichtingoase.nl). Maar
telefonisch kan ook (024-
6771974); eventueel antwoordap-
paraat inspreken. 
Je ontvangt dan bijtijds nadere
informatie en kunt je dan ook al
inschrijven voor workshops
en/of presentaties.


