Want: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’

Naar een nieuw
Oase Netwerk
Vanuit Stichting Oase zijn verschillende organisaties ontstaan, allemaal gericht op een natuurrijke leefomgeving. Inmiddels is er weer
steeds meer behoefte aan onderlinge samenwerking. Er worden
daarom plannen uitgebroed voor een nieuw samenwerkingsverband:
het Oase Netwerk, werken aan een natuurrijke leefomgeving.

biodiversiteit kunnen spelen en
voor de invloed van groen op onze
gezondheid en welbevinden. Steeds
meer mensen en organisaties zijn
inmiddels betrokken geraakt bij de
groene leefomgeving.

Komende herfst bestaat Stichting
Oase 25 jaar. De bron van waaruit Stichting Oase begon waren de
heemtuinen. Initiatiefnemers Willy
Leufgen en Marianne van Lier
waren, vanuit hun werk in Heemtuin Muntendam, geïnteresseerd
in andere heemtuinen en in degenen die daar werkten. Dit leidde in
oktober 1990 tot de oprichting van
de Landelijke Werkgroep Heem- en
Natuurtuinen. Het ontmoeten van
gelijkgestemden en het uitwisselen van kennis, dat was het feest
der herkenning! Hieruit ontstond
in september 1993 Stichting Oase.
Het uitwisselen van kennis op het
brede vlak van natuurrijk tuinieren
is altijd de rode draad gebleven. De
fameuze Oase-weekends trokken
veel bezoekers. In de jaren die volgden zijn een groot aantal nieuwe
organisaties en initiatieven vanuit
Stichting Oase ontstaan, denk maar
aan vereniging Wilde Weelde,
Springzaad zowel in Nederland als
in België, Ecologisch Hoveniersopleidingen in Nederland (de 7e editie

Banden aanhalen
Vanwege die veranderende wereld
ontstond bij de verschillende ‘familieleden’ de behoefte om organisatorisch de banden aan te halen. In
praktijk zijn die banden er al volop.
Er is onderling veel samenwerking
tussen leden van Springzaad en
Wilde Weelde, er zijn nauwe contacten met de Belgen en de meeste
bijdragen aan het tijdschrift Oase
worden ook vanuit het netwerk
geleverd. Degenen die de Ecologisch
Hoveniersopleiding volgden kom je
overal in het netwerk tegen.
Willy Leufgen en Marianne van
Lier, behalve initiatiefnemer, ook
de organisatoren van talloze Oase-
activiteiten gaan inmiddels richting
pensioen, dat heeft consequenties
voor Stichting Oase. Zij laten graag
een ‘toekomstbestendige’ organisatie achter. Voldoende redenen om
met elkaar te overleggen: hoe zien
we de toekomst van Stichting Oase
en wat kunnen en willen we daarin
voor elkaar betekenen? Betrokkenen vanuit de diverse organisaties

is net gestart) en in België (de eerste
lichting draait), de Vakgroep Heemtuinbeheer en verschillende andere
initiatieven. Het tijdschrift Oase
ontstond zelfs al voordat Stichting
Oase een feit was. Wat, behalve
hun oorsprong, al deze organisaties
gemeen hebben is hun aandacht
voor een natuurrijke leefomgeving
en het delen van kennis daarover.
Aandacht voor de leefomgeving
Sinds het ontstaan van Stichting
Oase is er veel veranderd. Enerzijds ging de verschraling van de
leefomgeving door, anderzijds is er
veel meer aandacht gekomen voor
diezelfde leefomgeving. 25 jaar geleden waren fenomenen zoals speelnatuur en groene schoolpleinen
volslagen onbekend, inmiddels
wordt het in steeds meer provincies beleid om de aanleg hiervan
te faciliteren. Ook is veel aandacht
gekomen voor ‘natuur in de stad’,
voor het belang van insecten en
bloemrijke begroeiingen, de rol
die tuinen als toevluchtsoord voor
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Opleiding Ecologisch Hovenier
(in België en Nederland)

Sinds 1993

Springzaad (in België en
Nederland)

Vakgroep Heemtuinbeheer

Publicaties,
ondermeer Oase

gingen een paar keer rond de tafel
en al snel bleek dat er veel enthousiasme was voor een hernieuwde
samenwerking onder het motto:
‘Alleen ga je sneller, samen kom je
verder!’
Voordelen
Op dit moment worden de plannen
voor verdere samenwerking nader
uitgewerkt. De bedoeling is om
een open netwerk te ontwikkelen,
waarin de bestaande organisaties en
eventuele andere geestverwanten,
gaan samenwerken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te fuseren, binnen het netwerk blijven de
zelfstandige organisaties bestaan.
Naar buiten toe kan het Oase
Netwerk de gemeenschappelijke
visie krachtiger uitdragen en intern
kunnen allerlei zaken meer op
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Excursies en bijeenkomsten

elkaar afgestemd worden. Zo zullen
activiteiten van de verschillende
organisaties breder aangekondigd
en opengesteld worden voor anderen uit het netwerk. Ook het delen
van kennis kan gezamenlijk efficiënter georganiseerd worden, denk
hierbij aan cursussen, workshops
en studiedagen. Hierin is een taak
weggelegd voor de opleidingspoot
‘Elyseum’, die nu al de Ecologisch
Hoveniersopleiding organiseert.
Ook ondersteunende organisatorische taken, zoals leden- en financiële administratie, kunnen gezamenlijk efficiënter uitgevoerd worden.
Voorproefje
Hoe dit alles er precies uit komt te
zien is nog in ontwikkeling. Een
groepje vertegenwoordigers uit alle
betrokken organisaties werkt de
			

plannen verder uit en sluit dit weer
kort met hun achterban. De financiering, maar ook de plek van het
tijdschrift en voor andere, gelijkgestemde organisaties komen aan
de orde. Uiteraard wordt hier in
Oase aandacht aan besteed. 2018
wordt het jaar waarin de plannen
uitgewerkt worden, Willy Leufgen
en Marianne van Lier kunnen zich
dan, met een gerust hart, in de loop
van 2019 gaan terugtrekken. Als
smaakmakend voorproefje van de
samenwerking organiseren zij in
september (de jubileum maand)
inspirerende bijeenkomsten op
verschillende locaties in Nederland
en België waarin volop aandacht
voor ontmoeting en kennis delen
voor alle partijen binnen het nieuwe
Oase Netwerk. Hierover meer in het
zomernummer!
21

