
Inleiding
Letterlijk achter de schermen is er verder gebouwd aan het Oase Netwerk. Veel digitaal 
overleg en als tastbaar resultaat het ondertekenen van de statuten op 4 september, officieel 
zijn we nu de ‘Federatieve Vereniging Oase Netwerk’.
Elkaar fysiek ontmoeten, leren kennen en inspirerende plannen smeden was even niet aan 
de orde. Activiteiten werden afgelast, ook binnen het Oase netwerk. Inmiddels ontstaan 
overal nieuwe, andere vormen van contact maar we blijven erop hopen dat we elkaar dit 
jaar elkaar weer echt kunnen ontmoeten en inspireren. Ondertussen merken we dat het 
idee Oase Netwerk steeds meer begint te leven bij onze organisaties. In diverse gesprek-
ken merken we dat het steeds vanzelfsprekender wordt om samenwerking te zoeken. Daar 
worden we blij van! 
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar bestuursleden en leden van de visiegroep. We stellen 
het zeer op prijs als je dit deelt met alle geïnteresseerden in je eigen organisatie.
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Aan de bestuurders van Wilde Weelde, Springzaad, SNTP en Stichting Oase zijn vragen 
gesteld over welke vormen van samenwerken zij belangrijk vinden. Een bloemlezing van de 
belangrijkste onderwerpen:

Welke onderwerpen lijken je het meest geschikt om concreet in samen te werken?
Reacties:
-  Organisatorische zaken zoals ondersteuning van besturen, websitebeheer, administratie 

en andere tijdrovende zaken.
-  Uitwisseling van kennis en het vergroten van de vakkennis.
-  Gemeenschappelijke excursies, activiteiten openstellen voor het hele netwerk.
-  Van elkaar leren door te doen, samenwerking bevorderen.

Aan welke kennis is vooral behoefte?
Reacties:
-  Toepassing van wilde planten, bodem, beheer
-  Projectmatig werken
-  Het ontwikkelen van een visie over hoe onze activiteiten passen in een wereld die recht 

doet aan de biodiversiteits- en klimaatcrisis.

oase netwerk
Samen werken aan natuurrijke leefomgeving

In het Oase Netwerk werken organisaties samen die zich inzetten voor een 
natuurrijke leefomgeving door het stimuleren van samenwerking, ontmoetingen, 
het uitwisselen en delen van kennis, ervaring en inspiratie. 



Bestuur als startmotor
Voorzitter: Heilien Tonckens (voorzitter Springzaad, mail: heilien@hetnet.nl)
Penningmeester: Rob van  der Steen (voorzitter Stichting Oase, mail: info@robvdsteen.nl)
Secretaris: Ankie Stoop (Secretaris SNTP, mail: secretaris@sntp.nl)
Jasper Helmantel (voorzitter Wilde Weelde, mail: jasper@wildeweelde.nl)
Machteld Klees (Tijdschrift Oase, mail: m.klees@bureau-zonneklaar.nl)

De afgelopen tijd heeft dit groep-
je de kar getrokken om het Oase 
Netwerk van de grond te krijgen. Nu 
we formeel een federatieve vereni-
ging zijn is het tijd om de volgende 
stappen te zetten. We hebben voor 
ogen dat het huidige bestuur bin-
nen enkele jaren vervangen wordt 
door nieuwe vertegenwoordigers 
van de organisaties die met frisse 
energie verder kunnen bouwen aan 
ons mooie netwerk. We zien onszelf 
dan ook vooral als ‘startmotor’.
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Gezocht: Webmaster
Op dit moment is de website www.oasenetwerk.nl al in de lucht. Daar moet echter nog 
veel aan gebeuren. Allereerst verfijning, de volgorde veranderen, van alles toevoegen en de 
actuele ontwikkelingen en nieuws van de diverse organisaties bijhouden. Ook zal hier een 
gezamenlijke agenda komen.
Voor deze werkzaamheden zoeken we een enthousiaste webmaster die:
-  Affiniteit heeft met het Oase Netwerk en het leuk vindt om dit netwerk de komende 

jaren, mee te helpen ontwikkelen. 
-  Goede algemene kennis van Wordpress heeft en zelfstandig het beheer en het plaatsen 

van berichten kan verzorgen. Voor technische ondersteuning kan een beroep op een 
professional gedaan worden. 

-  Voor het meedenken, redactie van teksten en overleg en technische ondersteuning zijn 
mensen beschikbaar. 

Meer informatie, interesse of weet je iemand? Neem contact op met Machteld Klees 
(m.klees@bureau-zonneklaar.nl)



Hoe verder?
In 2021 willen we het samenwerkingsverband stap voor stap concreter te maken. Hierbij is 
het niet de bedoeling dat Oase Netwerk ‘een nieuwe organisatie erbij’ is die allerlei taken 
zelfstandig gaat oppakken, maar is bedoeld om samenwerking tussen de aangesloten or-
ganisaties te bevorderen, te verbinden en als startmotor te fungeren voor het gezamenlijk 
oppakken van overkoepelende zaken, bijvoorbeeld scholing, een gezamenlijk symposium, 
excursies of organisatorische zaken. 
Voor al deze dingen is het fysiek bij elkaar komen en plannen smeden eigenlijk onmisbaar 
want dat is de beste manier om samen iets op poten te zetten.  Natuurlijk willen we niet af 
blijven wachten. Daarom geven we een aantal voorbeelden van zaken die gemeenschappe-
lijk aangepakt kunnen worden. 

• Scholing stimuleren
Een concreet onderwerp om vanuit Oase Netwerk te stimuleren is scholing, dat kwam ook 
regelmatig terug bij de vragen aan bestuursleden. Zo is vanuit Wilde Weelde en Springzaad 
behoefte naar meer kennis over toepassing van inheemse planten. Bij de SNTP en ook bij le-
zers van het tijdschrift Oase is juist veel kennis en praktijkervaring hierover. Vanuit het Oase 
Netwerk kan vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden, zo kan bijvoorbeeld een natuur-
tuin aangesloten bij de SNTP als locatie voor een studiedag dienen. 

• Regionaal 
Het uitwisselen van kennis zou heel goed regionaal kunnen, dichtbij en laagdrempelig. Bij de 
verschillende organisaties wordt hier door de corona concreet over nagedacht. Wie zou het 
leuk vinden om zoiets eens te proberen? Liefhebbers in Noord Nederland kunnen zich alvast 
melden bij Heilien Tonckens.

• Visiegroep
De visiegroep bestaat uit betrokkenen uit de diverse organisaties, de samenstelling kan per 
keer wisselen en is bedoeld om kennis en ideeën van wat er leeft uit te wisselen. Met die 
ideeën kunnen gezamenlijke thema’s aangepakt worden. In 2019 is de visiegroep bijeen 
geweest, we hopen dat het in 2021 weer mogelijk is om bij elkaar te komen.

• Oase Netwerk Dag
Wat zou het leuk zijn om een symposium of lezingendag te organiseren voor en door alle 
organisaties die bij het Oase Netwerk betrokken zijn. Interessante informatie delen en elkaar 
ontmoeten ineen! Heb je ideeën? We gaan graag in gesprek.

• Floriade 2022 Almere
Vanuit Wilde Weelde heeft een werkgroep gekeken naar mogelijke deelname aan de 
Floriade 2022 in Almere. Hierover wordt op 5 februari in de ALV van Wilde Weelde gestemd. 
Er wordt al gesproken met Springzaad om aan te haken, maar ook andere partners, bijvoor-
beeld het Tijdschrift Oase zou een rol kunnen spelen op deze Wereld Tuinbouw Tentoonstel-
ling. 

• Meer ideeën 
Er zijn vast tal van ideeën die we vanuit Oase Netwerk gezamenlijk kunnen oppakken. Heb 
je een idee, deel het met je eigen bestuur en/of de bestuursleden van Oase Netwerk, dan 
kunnen we daarmee aan de slag.



Waar is iedereen mee bezig?
Binnen het Oase Netwerk zijn nu de organisaties Wilde Weelde, Springzaad, SNTP en Stich-
ting Oase actief. Daarnaast houden we contact met Springzaad België en diverse organisa-
ties met vergelijkbare doelstellingen, in de toekomst zal dit zeker verder uitgebreid worden.
Hieronder een kort overzicht van de activiteiten in 2020. 

• Wilde Weelde
Ook voor Vakgroep Wilde Weelde was het afgelopen jaar uitdagend. Toch hebben we niet 
stil gezeten en vroegen we ons af hoe we een vereniging kunnen zijn in Corona-tijden. 
Het Wilde Weelde jaar begon in januari traditiegetrouw met de drukbezochte Tweedaagse. 
Twee dagen vol ontmoeting, informatie, inspiratie en plannen voor het nieuwe jaar. Met 
terloops de officiële Algemene Leden Vergadering waarbij zo’n 100 van de ruim 250 leden-
bedrijven aanwezig waren. 
Wat ook door kon gaan waren de maandelijkse onderhoudsdagen in onze steeds mooier 
wordende Wilde Weelde Wereld in de Tuinen van Appeltern. Een bezoek waard!
Online zijn er na de eerste schrik verschillende plannen alsnog opgepakt. Bijvoorbeeld de 
opzet van een studieclub voor kwekers. Een werkgroep kijkt naar deelname aan beurzen 
zoals Gardenista. Een andere werkgroep heeft een eventuele deelname aan de Floriade in 
2022 verkend. Een studiedag Toepassing Inheemse Flora werd in het voorjaar geannuleerd, 
maar is later toch digitaal en met  regiobijeenkomsten opgepakt. Momenteel werken we 
aan de voorbereidingen van een online Algemene Leden Vergadering. Parallel hieraan kijken 
we naar ‘regiobijeenkomsten’ zodat we in kleiner verband toch een vereniging kunnen zijn, 
want het fysiek samenkomen missen we toch wel het meest. 

• Samenwerkende Natuurtuinen en -Parken (SNTP)
SNTP is een jonge vereniging, opgericht in 2019 om samenwerking rond heem- en natuur-
tuinen te bevorderen en is een voortzetting van de Vakgroep Heemtuinbeheer. De SNTP 
is opgericht om de kennis en contacten vanuit de heemtuinen/wilde plantentuinen niet 
verloren te laten gaan.
Na de oprichtingsvergadering in januari 2019 is het bestuur in eerste instantie  bezig ge-
weest met de structuur van de vereniging op poten zetten. Statuten, HR, ledenwerving en 
het bouwen van een website waar  een overzicht van zo’n beetje alle heemtuinen te vinden 
is (www.sntp.nl). We proberen leden actief met elkaar in contact te brengen door opzet van 
een forum en educatieve pagina. Beide zijn, na inloggen, toegankelijk voor leden. Niet leden 
kunnen forumvragen wel lezen maar niet reageren. 
Via nieuwsbrieven worden leden op de hoogte gehouden. De laatste nieuwsbrief was 
gewijd aan educatie op heemtuinen. We nodigen leden uit om ook lesbrieven e.d.  op de 
pagina te zetten en informatie te delen.
 



• Springzaad
Springzaad gaat door zich als kennisnetwerk neer te zetten. Afgelopen jaar is er een fraaie 
inspiratiemap ‘Groene schoolpleinen in beeld’ uitgegeven, met veel succes. 
Naast het verspreiden van kennis over hoe leg je een goed inspirerend groen schoolplein 
aan, komt er steeds meer aandacht voor het onderhoud en gebruik van zo’n plein. Het on-
derhoud en het gebruik, niet alleen voor spel maar ook tijdens de lessen, zorgen er samen 
voor dat het aangelegde plein een succes is en blijft. Een stagiaire van hogeschool Van Hall 
Larenstein gaat zich tien weken op dit kennisgebied focussen. We zijn druk bezig om later 
dit jaar een webinar over onderhoud aan te kunnen bieden. Op de nieuwe website wordt 
de speelnatuurkaart geactualiseerd en komt er een overzicht van FAQ’s, antwoorden en on-
derbouwing vanuit literatuur. Met onze zusterorganisatie Springzaad België, die afgelopen 
jaar 10 jaar bestond, onderhouden we regelmatig contacten. Zo zijn we aan het uitzoeken 
of we samen met de KNNV het boekje UnkrautEX van Reinhard Witt in een nederlandse 
vertaling kunnen laten verschijnen. 

• Elyseum
Voorjaar 2020 zijn we met twee nieuwe groepen de opleiding Ecologisch Hovenier gestart, 
één groep in noord- en een tweede in midden-Nederland, de lichtingen acht en negen. In 
totaal nemen 32 cursisten deel. Opvallend is dat er veel vraag is naar informatie over de op-
leiding, de coronaperikelen zorgen ervoor dat veel mensen zich heroriënteren op het werk 
dat ze willen doen. Door de coronamaatregelen zijn veel lesdagen uitgevallen, het is een 
bewuste keuze om de lessen niet online te verzorgen, daarvoor hebben de cursisten begrip. 
De dagelijkse gang van zaken wordt begeleid door Pieter Jansma en Heilien Tonckens. Mar-
cel Rekers en Connie Ettema hebben de rol van Marianne van Lier en Willy Leufgen overge-
nomen voor de begeleiding op afstand. 

• Stichting Oase
Zoals velen van jullie weten zijn in het verleden vanuit stichting Oase onder meer Wilde 
Weelde en Springzaad opgezet. Na de pensionering van de ‘roergangers’ Marianne van Lier 
en Willy Leufgen hebben we besloten de samenwerking tussen Wilde Weelde, Springzaad 
en SNTP voort te zetten binnen de vereniging Oase Netwerk. 
Stichting Oase blijft bestaan maar krijgt een andere invulling. Daar zijn ideeën over, maar 
die moeten verder uitgewerkt worden. Doordat Covid 19 alles vertraagde hebben we in de 
stichting Oase alleen het hoogst noodzakelijke organisatie werk kunnen doen. Het wachten 
was op de oprichting van het Oase Netwerk. Nu dat is gebeurd kunnen we in 2021 verder 
met de nieuwe invulling van stichting Oase.

• Tijdschrift Oase
In het colofon staat het zo mooi: Oase biedt ruimte aan alle vrienden van natuurrijke par-
ken, tuinen en plantsoenen de gelegenheid om hun kennis en ervaringen met anderen te 
delen.
Met Oase presenteren we interessante informatie voor het hele netwerk en voor particu-
liere tuinliefhebbers, veelal ‘van binnenuit’ geleverd. Ook in de vier nummers die dit jaar 
verschenen weer een rijke oogst aan artikelen over tuinen, biodiversiteit, speelnatuur en 
actuele ontwikkelingen. Oase geeft niet alleen veel informatie maar speelt ook een verbin-
dende rol binnen het Oase Netwerk.
 



Toepassing Inheemse Planten
Een inspirerend voorbeeld
Binnen Wilde Weelde is veel belangstelling voor dit onderwerp. Een studiedag hierover 
in de Tuinen van Appeltern kon niet doorgaan en werd verbouwd tot een combinatie van 
regionale workshops met webinars. Dat bleek een goede zet. De workshops voorzagen in de 
behoefte aan contact en uitwisseling. Organisatorisch was het snel geregeld. Ervaren Wilde 
Weelders wilden best workshops in hun omgeving organiseren. Zo’n 50 deelnemers konden 
zo, meestal redelijk dichtbij huis, meedoen in kleine groepjes. Elke begeleider sprak zelf 
datum en locatie met z’n groepje af en vulde de workshop zelf in met steun van een vragen-
lijstje. Die werkwijze beviel heel goed. 
Het organiseren van de webinars via Zoom was even wennen. Gelukkig had een van de spre-
kers hier ervaring mee en wilde deze taak op zich nemen. Zo konden de ruim 50 deelnemers 
meegenieten. Daarna zijn de filmpjes op het besloten deel van de Wilde Weelde-website 
geplaatst.

Ideeënbus
Inmiddels ontstaan er steeds meer plannen. Bijvoorbeeld om de Oase-lezers uit te nodigen 
in de Wilde Weelde Wereld in Appeltern, om tuinen te bezoeken, om regionaal contacten te 
leggen. Heb je ook een idee, deel het met je eigen bestuur en/of met de bestuursleden van 
Oase Netwerk (info@oasenetwerk.nl), dan kunnen we dit gezamenlijk oppakken.

Het Oase Netwerk is van ons allemaal, 
samen maken we er een succes van! 


