
Wat is ons voorland? Onze toekomst, 
ons lot? Waar zullen we wonen? Wat 
wordt ons werk? Een lange periode 
waren dit geen vragen om lang over 
na te denken. Voor ons doen woon 
den we 'eeuwig' in Beuningen , niet 
ver van de rivier de Waal, met zijn 
prachtige uiterwaarden, in het voor
mal ige klooster met zijn prettig-eigen
zinnige medebewoners en de zich 
steeds verder ontwikkelende Oase
tuin. We maakten er 63 (van de 72) 
Oase's, ieder seizoen een verse. (De 
eerste 9 zijn nog beinvloed door het 
ons toen omringende veenkoloniale 
Oost-Groningse aardappelland
schap.) 
We ontvingen in onze Beuningse 
informatieruimte al die jaren vele 
gasten uit binnen- en buitenland. 
Hoeveel gesprekken zullen er niet 
gevoerd zijn over natuurrijk tuin ieren 
in parken, in buurten, bij scholen en 
op al die andere plekken waar men
sen samen komen en de natuur de 
ruimte willen geven... En natuurlijk 
was het dan altijd de moeite waard 
ook een wandeling te maken door 
onze eigen tuin . 
Fijn dat aile ervaren heemtuinders, 
die ook met ons door de tuin liepen, 
ons graag adviseerden. Maar ook 
heerli jk dat die adviezen lang niet 
altijd even eenduidig waren. Dat gaf 

ons de ruimte om er naar eigen goed
dunken een interessante tuin van te 
maken. Een tuin die veel waardering 
kreeg, zowel van de 'toevallige' 
bezoekers (die bijvoorbeeld eigenlijk 
in eerste instantie kwamen voor de 
aangrenzende beeldentuin), als van 
onze echte gasten (waaronder we ook 
de dieren rekenen, waar we vesti
gingsmogelijkheden voor schiepen) . 
Verbaasd waren we dan toch nog dat 
de Oase-tuin op vier met fraaie foto's 
geillustreerde bladzijden terecht is 
gekom en in het 'salontafelboek' 
Tuinontwerpen in de 21e eeuw. Wisten 
we niks van, maar we vonden het 
natuurl ijk wei leuk. 
Leven en werk was voor ons -bijna
synoniem. Onze achternamen vervin
gen we soms door 'van Oase' 
(Marianne en Willy van Oase). Dan 
wisten mensen sneller met wie ze te 
maken hadden. 
De laatste jaren merkten we dat dit 
begon te knellen. We hadden steeds 
vaker behoefte om meer ruimte te 
maken voor mensen die niet direct 
met Oase verbonden waren. Ook 
onze wens om geconcentreerd te 
kunnen werken aan bijvoorbeeld het 
boek Vrij Spel voor Natuur en Kinderen 
konden we aileen maar vervullen 
door een andere plek te zoeken. We 
vonden die op Texel. En herontdekten 

daar het grote belang van de rust in 
je hoofd die de echte natuur geeft. 
Natuurlijk keken we ook daar naar het 
beheer en zagen we de mogelijkhe
den voor toepassingen in tuinen. 
Maar steeds vaker ervaren we de laat
ste tijd in de duinen, langs zee, op de 
Hors, 'natuur puur', zonder bijge
dachten. 
En we merkten ook dat we ons er 
weer konden opladen . Op nieuwe 
gedachten kwamen , vanzelfspre kend
heden ter discussie gingen stellen. 
Was het wei zo vanzelfsprekend dat 
wij altijdhet ti jdschrift Oase zouden 
maken en 'eeuwig' in Beuningen zou
den wonen? En als die vraag eenmaal 
gesteld is dan ligt de wereld weer 
open. Dan kan het gebeuren dat je, 
nadat je voorzichtig in een telefoon
gesprek zegt dat er wellicht een 
moment gaat komen dat wij niet 
meer Oase zullen maken, aan de 
andere kant van de lijn iemand hele
maal de kriebels krijgt en denkt: 
wauw, is dat niks voor mij? En die 
iemand denkt er nog eens goed over 
na, neemt contact met ons op, er vol
gen verschillende goede gesprekken 
en uiteindelijk nemen we met elkaar 
de beslissing: Machteld Klees gaat 
ons opvolgenl Zij gaat vanaf de 
komende lente ervoor zorgen dat er 
ieder seizoen een nieuwe Oase op uw 
deurmat valt. Machteld is inhoudelijk 
goed thuis op het gebied van natuur
rijk tuinieren . Ze is o.a. auteur van 
het in 2004 door Roodbont uitgege
ven boekje 'Natuur in eigen tuin ' en 
schreef vele artikelen over dit thema 
in bladen als ' De Kleine Aarde ' en 
' De Tuinliefhebber ' (AWN) . Ze orga
niseert al jaren in het kader van de 
KNNV afdelin g Arnhem wilde plan
tencursussen en is sinds dit jaar ver
antwoordelijk voor de nieuwsbrief van 
Wilde Weelde. Machteld heeft zowel 
een opleiding in de tuinbouw als in 
de grafische vormgeving gevolgd en 
kan daarom zowel de redactie als 
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vormgeving van Oase gaan verzor
gen. Zelf hebben we nog goede herin
neringen aan de tijd dat we redactie 
en vormgeving nog combineerden. 
Hoewel we, vanwege structureel tijd
gebrek, indertijd zeker blij waren dat 
we de vormgeving uit konden gaan 
besteden en we in de afgelopen vijf 
jaar in toenemende mate prettig 
samenwerkten met 'onze' vormgever 
Leon Mommersteeg, realiseren we 
ons ook dat het werken aan Oase 
toch minder bevrediging gaf dan in 
de jaren ervoor. AI waren de contac
ten met de auteurs op zich al meer 
dan de moeite waard! Wat hebben we 
door met Oase te beginnen sinds 

'99' veel bijzondere mensen leren 
kennen! We hopen natuurlijk van 
harte dat aile auteurs, die ons al die 
jaren hun artikelen en columns toe
stuurden, vanaf nu met hetzelfde ple
zier hun teksten en foto's naar 
Machteld mailen. En Oase het blad 
blijft dat u graag wilt blijven ontvan
gen! We zijn zelf ook heel benieuwd 
hoe het gaat worden in de toekomst, 
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maar hebben er aile vertrouwen in. 
En wij, gaan wij nu helemaal stoppen 
met Oase? Nee, hoor. Oase is onder
tussen veel meer dan het tijdschrift. 
Veel lezers zullen dat uit eigen erva
ring weten. Oase is uitgegroeid tot 
een stevig netwerk waarin iedereen 
die de natuur dichter bij de mensen 
wil halen, en dit wil doen door ont
werpen, aanleggen, onderhouden en 
(educatief) gebruiken van tuinen en 
parken zich thuis kan voelen. Er zijn 
vanuit Oase aparte netwerken ont
staan voor verschillende doelgroepen. 
Het bekendste daarvan is waarschijn

lijk Wilde Weelde. Opgericht in '994 

en sinds '999 een eigen vereniging 
(www.wildeweelde.nl). Ook de Vak
groep Heemtuinbeheer (opgericht in 
'995) gaat sinds een paar jaar haar 
eigen weg (als werkgroep binnen 
Stichting Oase). Binnen deze netwer
ken gaat het vooral om uitwisselen 
van ervaringen en kennis, en samen
werken waar dat zinvol is. Vanaf 2001 
is daar het netwerk Springzaad bijge
komen. Een open netwerk waar 'meer 
ruimte scheppen voor natuur en kin
deren' de belangrijkste doelstelling is. 
Het belang daarvan wordt door velen 
onderkend; kinderen komen steeds 
rninder 'gewoon' naar buiten, laat 
staan in de natuur. Met aile denkbare 
gevolgen voor hun lichamelijke en 
geestelijke welzijn van dien, nu en 
later. Ais variant op het spreekwoord 
over Mozes en de berg hebben we 
daarom gesteld: 'Als de kinderen niet 
meer de natuur in gaan, dan moet de 
natuur maar naar de kinderen 
kornen!' En met Springzaad proberen 
we dus te stimuleren dat schoolplei
nen en de terreinen van de kinderop

een door ons niet van te voren in die 
mate verwachte belangstelling ver
heugen. Lezingen, workshops, stu
diedagen, excursies idem dito. 
Naast Springzaad is het vooral 
'Elyseum' waar we de laatste jaren 
veel tijd en aandacht aan besteed 
hebben (en waar we overigens de 
komende jaren graag mee door willen 
gaan). Bij Elyseum gaat het om na
en bijscholing. We hebben moeten 
constateren dat er veel kennis verlo
ren dreigt te gaan. Zeer deskundige 
heemtuinbeheerders zijn de afge
lopen jaren met pensioen gegaan en 
het is niet altijd gelukt hen te vervan
gen door enthousiaste nieuwkomers 
op dit terrein. Aileen het uitwisselen 
en samenwerken binnen de verschil
lende netwerken blijkt niet voldoende. 
De binnen Stichting Oase ontwikkel
de tweejarige opleiding Ecologisch 
hovenier wordt vanafjanuari 2009 
voor de derde keer in samenwerking 
met TerraNext uitgevoerd. We zijn 
zelf heel tevreden over de resultaten. 
De belangstelling is goed en de deel-
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vangcentra groen en spannend wor
den en dat er overal natuurspeelplaat
sen komen. We zijn ook blij met aile 
inspanningen van terreinbeherende 
organisaties als Staatsbosbeheer die 
zich inzetten voor speelbossen en 
andere 'speelnatuur' en denken graag 
mee om deze veilig en uitdagend te 
maken. De Springzaadwebsite, 
www.springzaad.nl. het boek 'Vrij Spel 
voor Natuur en Kinderen', de ideeen
mappen (met 30 fraaie fotocollages) 
die we verspreid hebben over nu ruim 
30 natuur- en milieucentra e.d. in aile 
delen van Nederland en ook in 
Vlaanderen, mogen zich allemaal in 

nemers erg enthousiast. Deze oplei
ding smaakt naar meer! Met name 
ook in de 'Springzaad-wereld' valt er 
nog heel wat bij te leren! 
Springzaad en Elyseum worden - in 
elk geval voorlopig - gecoordineerd 
vanuit het secretariaat van Stichting 
Oase. Wij hebben vanaf nu meer tijd 
ons op beiden te concentreren. En als 
het nu ook nog lukt een plek te vin
den waar dit goed kan (op Texel? De 

-kans dat dit gaat lukken is zeker niet 

denkbeeldig) dan krijgt ons voorland 
vorm. 

Marianne van Lier en Willy Leufgen 

2 Oase winter 2008 


