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Oase Netwerk
In deze nieuwe rubriek stel-
len diverse organisaties uit 
het Oase Netwerk zich voor. 
Ditmaal de nieuwe vereniging 
SNTP.

Een nieuwe naam voor een niet 
helemaal nieuwe groep die graag 
het samenwerkingsverband zoals 
dat bestond in de Vakgroep 
Heemtuinbeheer een nieuwe 
impuls wil geven. Een kleine 
groep heemtuinbeheerders/coör-
dinatoren die de schouders wil 
zetten onder de nieuwe opzet 
is afgelopen maanden tussen de 
bedrijven door, beheer en werk 
gaat gewoon door, druk doende 
geweest een opstart te maken 
voor een frisse doorstart van de 
vakgroep Heemtuin beheer. 

Overal verspreid in Nederland en 
Vlaanderen zijn kleine oases te 
vinden met inheemse flora en fauna. 
Tuinen, parken, ecologisch beheerd 
groen, in eigendom of in beheer van 
particulieren, gemeenten, vereni-
gingen of stichtingen. Met doelstel-
lingen op het gebied van natuur- of 
landschapsbeheer, natuurstudie en 
educatie tot sociale en maatschap-
pelijke functies. Ondanks verschil-
lende accenten heeft elke eigenaar/
beheerder wel enig raakvlak met 
deze doelstellingen.

Achtergrond
In oktober 1990 werd de Landelijke 
Werkgroep Heem- en Natuurtui-
nen opgericht om de uitwisseling 
tussen deze tuinen te stimule-
ren. Als naam voor het blad werd 
Oase gekozen. Later, toen bleek 
dat het blad een grotere doelgroep 
dan alleen heemtuinbeheerders 
aansprak werd Stichting Oase opge-
richt (1993). De Landelijke werk-

Een nieuwe vereniging: 

Samenwerkende 
Natuurrijke 
Tuinen en Parken

v.l.n.r. Vakgroep-excursies: ‘s Hertogen-
bosch (2012), Friesland (2009), Texel (2011)
(Foto’s: Machteld Klees)

‘Mocht iedereen zo’n tuin aanleggen, 
dan klonk nachtegalenzang overal te lande’ 
    
    Johan Heirman
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groep ging over in de Vakgroep 
Heemtuinbeheer. Belangrijkste 
doelgroep waren destijds heem-
tuinbeheerders. Omdat beheerders 
veel behoefte hadden aan uitwisse-
ling werden door de Vakgroep vele 
excursies georganiseerd, meestal 
tweemaal per jaar, de ene keer een 
dag, de andere keer een tweedaag-
se. Verspreid over het hele land, 
van Zuid-Limburg tot Texel en van 
Zeeland tot in Friesland werden 
heemtuinen en natuurgebieden 
bezocht. Deze activiteiten werden 
eerst voorbereid door Willy Leufgen 
en Marianne van Lier en vanaf 2006 
overgenomen door Hein Koningen, 
Luc Stroman en Douwe Tiedema. 
Elke excursie werd in samenwer-
king met heemtuinders, natuur-
beheerders en andere kenners ter 
plaatse georganiseerd. Hoewel de 
deelname aan de excursies lang-
zaam terugliep blijkt er nog steeds 
behoefte aan uitwisseling te zijn. 
Tijd voor een andere werkwijze.

Een nieuwe aanpak
De vereniging SNTP (Samen-
werkende Natuurrijke Tuinen en 
Parken) wil graag in de behoefte 
aan contact voorzien door zoveel 
mogelijk natuurrijke tuinen en 
-parken te verenigen, samen te 
brengen en vooral ook de onder-
linge samenwerking te stimuleren, 
in Nederland en Vlaanderen. Alles 
met het doel elkaar te inspireren, 
kennis en ervaring uit te wisselen, 
om zo elkaar te ondersteunen en 
versterken. 
Met een verfrissende aanpak wil de 
vereniging naar buiten treden om 
de tuinen en parken meer naams-
bekendheid te geven: denk aan 
de organisatie van een landelijke 
heemtuindag, open tuindagen, 

maar ook symposia, workshops, een 
levendige website (als onderdeel van 
het Oase-netwerk) met een prik-
bord waarop vragen, antwoorden en 
andere wensen uitgewisseld kunnen 
worden en publicatie van artikelen 
in het tijdschrift Oase. 

Voor wie
Voor alle tuinen en parken, ter 
grootte van een ‘postzegel’ tot enke-
le hectares groot, wordt de SNTP 
opgericht.
• Ben je betrokken bij een natuur-

rijke (heem)tuin of - park?
• Particulier of (semi-) openbaar?

• Bestaat de tuin uit overwegend 
inheemse wilde planten?

• Is de tuin een aantal maal per 
jaar toegankelijk voor publiek?

• Heb je behoefte aan uitwisseling, 
kennis, vergroten van je bekend-
heid?

Dan nodigen we je graag uit om aan 
te sluiten.

De voorbereidingsgroep bestaat uit: 
Jeroen Buijs (Heemtuin Zaandam), 
Johan Görtemöller (Thijsse’s Hof, 
Bloemendaal), Arjen en Ankie Stoop 
(Natuurpark de Liniehof Made, 
Noord Brabant)

Uitnodiging
Oprichting SNTP op 19 januari 2019!
De eerste algemene ledenvergadering tevens oprichtingsvergadering van 
de SNTP is gepland op 19-01-2019; heeft u zich reeds opgegeven als lid of 
mogelijk belangstellende, kom  dan op 19 januari naar de Londotuin. Daar 
wordt deze nieuwe vereniging opgericht.
Vanaf 11.30 heten wij u welkom in de Londotuin aan de Broekhuizerlaan 
te Leersum (opgave verplicht). Zet de datum in uw agenda en geef u nu 
vast op! Max 2 personen per tuin. (De ruimte kent grenzen, vol is vol!) 
Meer informatie volgt dan in een persoonlijke mail en zal ook te vinden 
zijn op de website van Oase.
Voor opgave en informatie: sntp@stichtingoase.nl (Ankie Stoop)
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