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Stichting Oase biedt al twintig jaar 

informatie en inspiratie naar lief-

hebbers van natuurrijke tuinen. 

Maar daarmee alleen ben je er 

niet. Juist ook de verspreiding van 

planten en zaden zijn van belang. 

Eén van die verspreiders is Cruydt-

Hoeck, sinds 1978 kwekerij en le-

verancier van wilde plantenzaden. 

Tussen Cruydt-Hoeck en Oase is 

altijd een nauwe band geweest. Niet 

in de laatste plaats in de persoon 

van onze voorganger Rob Leopold. 

Als geen ander wist Rob gelijkge-

stemden samen te brengen en te 

inspirereren waarbij hij het ver-

spreiden van zaden dikwijls meer 

als metafoor zag om mensen samen 

te brengen dan als een doel op zich. 

Midden jaren zeventig ontstond 

het idee bij Rob Leopold, idealist in 

hart en nieren, om zaden van wilde 

planten te gaan kweken en aan te 

gaan bieden, zodat liefhebbers ze 

niet uit de natuur hoefden te roven. 

Daarvoor had hij contact met Tinus 

en Heiltje Koning die vanuit hun 

heemtuin in Lisse zaden van bijzon-

dere heemplanten aanboden. Naar-

mate dit succesvoller werd konden 

ze het steeds moeilijker combineren 

met hun overige werkzaamheden en 

vroegen Rob Leopold het kweken en 

verkopen van wilde plantenzaden 

voort te zetten. Rob wilde dit graag 

doen, maar dan wel samen met zijn 

goede vriend Dick van den Burg. 

Cruydt-Hoeck was geboren. Kort 

daarop ontstond ook contact met 

Hein Koningen van de Heemparken 

in Amstelveen, waar regelmatig het 

verzoek binnenkwam van heem-

tuinbeheerders en liefhebbers om 

zaden. Deze zaden werden wel be-

schikbaar gesteld, maar aangezien 

dit niet paste bij de eigenlijke werk-

zaamheden van de Amstelveense 

Plantsoenendienst werd Cruydt-

Hoeck benaderd dit over te nemen. 

In het begin zeer kleinschalig vanuit 

een hoekje in de stoffenwinkel 

Mandela van Robs vrouw Ansje in 

Groningen. 

Ondertussen brachten boeken zoals 

‘de Bonte Berm’ uit 1979 van pro-

fessor Zonderwijk een proces op 

gang. Er ontstond een maatschap-

pelijk besef van de teloorgang van 

onze inheemse flora en daarmee 
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ook de bijen, vlinders en vogels. 

De zogenaamde vooruitgang in 

de landbouw en onze ‘moderne’ 

manier van leven bleek zijn scha-

duwkant te hebben. Gemeenten, 

groenbeheerders, maar ook par-

ticulieren begonnen steeds meer 

wilde bloemen te zaaien. Van grote 

waarde was een internationaal sym-

posium in Engeland in 1984 over de 

toepassing van wilde planten in het 

openbaar groen. Hier raakten Rob 

Leopold en Hein Koningen in ge-

sprek met Alex Oberholzer van het 

Naturgartenverein uit Zwitserland. 

Toen jaren later Marianne van Lier 

en Willy Leufgen nadachten over 

een vereniging van natuurtuinlief-

hebbers in Nederland, adviseerde 

Alex Oberholzer hen nadrukkelijk 

om vooral contact op te nemen met 

Rob en Hein. Een vruchtbare sa-

menwerking ontkiemde. Rob was 

jaren bestuurslid van Stichting Oase 

en belangrijk inspirator van Willy 

en Marianne. Hein is tot op heden 

voorzitter van Stichting Oase. 

Naast de steeds langer wordende 

lijst inheemse plantenzaden kwam 

daar midden jaren tachtig ook de 

grote collectie tuinzaden bij. Cul-

tuursoorten met kleurige en geurige 

één- en tweejarigen en bijzondere 

vaste planten. Een hele nieuwe 

groep tuinliefhebbers raakte ge-

inspireerd door Cruydt-Hoecks 

‘Dikke Zadenlijst’, de catalogus 

waarin de ene soort nog lyrischer 

beschreven werd dan de andere. Via 

deze, vaak natuurlijk ogende, cul-

tuursoorten, raakte ook deze groep 

tuinliefhebbers in contact met een 

meer natuurlijke benadering van 

planten en tuinen. Na het overlij-

den van Dick van den Burg in 2001 

heeft Cruydt-Hoeck haar focus 

weer gelegd op de inheemse wilde 

planten en mengsels. Na het plot-

selinge overlijden van Rob Leopold 

in 2005 heeft zijn vrouw Ansje ons 

gevraagd dit mooie zadenbedrijf 

voort te zetten. 

Voor Cruydt-Hoeck is het altijd een 

belangrijk doel geweest om naast 

het telen en aanbieden van zaden 

juist ook mensen te inspireren en 

te informeren over het belang en 

de toepassingsmogelijkheden van 

inheemse wilde planten en bloe-

menweides. Inmiddels hebben niet 

alleen bijen en vlinders baat bij 

stukjes natuur. Doordat we ons land 

steeds voller bouwen hebben steeds 

meer mensen en met name kinde-

ren meer behoefte aan kleine oase’s 

in hun leefomgeving. Samenwer-

king en een integrale benadering 

is van belang, waarbij de gradiënt 

wordt opgezocht. Daarom moeten 

we niet voor eigen parochie blijven 

preken, maar samenwerken, over 

grenzen heen kijken en kruispunten 

opzoeken van ogenschijnlijk uit-

eenlopende disciplines. Van groot 

belang is juist ook contact zoeken 

met sceptici, traditioneel denkende 

gemeenten en conservatieve plan-

nenmakers die zo hun bedenkin-

gen hebben bij de toepassing van 

wilde planten. Zo kunnen we steeds 

weer duidelijk blijven maken wat de 

waarde is van inheemse wilde plan-

ten in onze leefomgeving. Helaas 

leest nog niet iedereen Oase! We 

hebben nog veel zaden te versprei-

den!

De eigenaren van Cruydt-hoeck, 

Jojanneke Bijkerk en Jasper Hel-

mantel feliciteren de Stichting 

Oase van harte!

Over de relatie 
tussen Cruydt-
hoeck en Oase
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