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Oase Netwerk
In deze nieuwe rubriek stel-
len diverse organisaties uit het 
Oase Netwerk zich voor. Als 
tweede Wilde Weelde.

Binnen de Stichting Oase waren 
vanaf het begin mensen vertegen-
woordigd die zich met natuur-
rijke tuinen en parken bezighiel-
den, particulieren, heemtuinders 
maar ook kwekers, ontwerpers en 
hoveniers. Binnen Oase ontmoetten 
ze gelijkgestemden, die op dezelf-
de manier met de groene omge-
ving wilden omgaan. Het feest der 
herkenning. Gaandeweg ontstond 
de behoefte bij de bedrijven om zich 
te verenigen. Dat werd de geboorte 
van Vakgroep Wilde Weelde, eerst 
als netwerk binnen Oase, vanaf 
1999 als zelfstandige vereniging.  
Kennisuitwisseling, samenwerking 
en enthousiasme is vanaf het begin 
de motor achter de vereniging. 
Spraakmakende projecten werden 
aangepakt zoals de succesvolle 
‘Wilde Weelde Wereld’ tijdens de 
Floriade van 2012 in Venlo. Dank-
zij de gezamenlijke inspanning van 
een groot aantal leden werd hier 
een prachtige voorbeeldtuin gereali-
seerd. De Wilde Weelde Wereld trok 
veel bezoekers, viel in de smaak en 
in de prijzen. Na de Floriade hadden 

de Tuinen van Appeltern interes-
se voor een vergelijkbaar project. 
Inmiddels is ook hier een voor-
beeldtuin gerealiseerd.
De vereniging bestaat nu uit ruim 
200 bedrijven, verspreid over het 
hele land. De diversiteit is groot: 
ontwerpers, hoveniers, kwekers, 
boomverzorgers, adviseurs en leve-
ranciers van verantwoorde tuinma-
terialen, allemaal vakmensen die 
milieubewust werken vanuit een 
ecologische visie. De een heeft nog 
maar net de eerste schreden op dit 
pad gezet, bij de ander is het een 
diepgewortelde, principiële werkwij-
ze. Binnen deze diversiteit floreren 
leden, werken ze regelmatig samen 
en leren van elkaar.
Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals ‘leden voor 
leden-dagen’, themadagen, work-
shops en excursies. Dit jaar wordt 
voor het eerst een Veldcursus 
gehouden, gericht op soortenkennis 
en toepassing van inheemse plan-
ten. Maandelijks wordt gezamenlijk 
het tuinonderhoud op Appeltern 
gedaan. 

Een van de jaarlijkse hoogtepunten 
is de ALV in januari, tijdens deze 
tweedaagse wordt de vergadertijd 
kort gehouden en is veel tijd inge-
ruimd voor lezingen, presentaties 
van leden, wandelingen en uitwis-
seling. 
Hoewel Wilde Weelde begon om 
als bedrijven elkaar onderling te 
versterken, is steeds meer de behoef-
te gegroeid om ook aan de buiten-
wereld duidelijk te maken welke 
waardevolle bijdrage een natuur-
lijke, groene omgeving levert aan 
welzijn en biodiversiteit. Dat is een 
belangrijke reden geweest om deel 
te nemen aan de Floriade en om de 
Wilde Weelde Wereld op Appeltern 
te realiseren. Ook de nieuwsbrief, 
lang een intern orgaan voor leden, 
is inmiddels gratis beschikbaar 
voor een breder publiek en wordt 9x 
per jaar verstuurd. Intern commu-
niceren de leden ondermeer met 
een prikbord waar uiteenlopende 
vragen en antwoorden uitgewis-
seld worden. Regelmatig wordt 
deelgenomen aan bijeenkomsten 
en beurzen om zo de zichtbaarheid 
van de vereniging te vergroten.
Op de website wordt steeds meer 
informatie over natuurrijk tuinie-
ren geplaatst en is de ledenlijst te 
vinden. 

Info: www.wildeweelde.nl, hier kan 
ook de gratis nieuwsbrief aange-
vraagd worden.
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