
Verslag van een Oase-weekend 

'Heemtuinen en natuureducatie' 
Leon Collignon 

Via dit verslag wi! ik aile lezers 
van Oase informeren over het 
weekend 'Heemtuinen en Natuur
educatie', gehouden op zaterdag 
9 en zondag 10 oktober j.1. en geM 
organiseerd door Stichting Oase. 

De Elegast 
Het weekend yond plaats in het 
groepenverblijf 'De Elegast' in Ub
bergen bij Nijmegen. 
'De Elegast' is een onderdeel van 
'De Refter', een voormalig klooster 
dat dienst deed als meisjespensio
naat. Nu wordt het gebouw gebruikt 
als een woon-werkpand. Er wonen 
ongeveer 90 rnerisen en er worden 
kleinschalige bedrijfs- en cutturele 
activiteiten ontplooid. 
We maakten gebruik van een grate 
zaal waar we aten en waar de le
zingen gehouden werden. De nacht 
brachten we door op slaapzalen 
met authentieke chambrettes . Zo'n 
chambrette bestaat uit een stapel
bed, een hoge, smalle kast, een 
wastatel en een leeslampje. 
De maaltijden waren vegetarisch 
en zeer gevarieerd van samenstel
ling. Ik denk dat ik namens allen 

Het voormalige klooster in Ubbergen , 
gezien vanachter een heg in de kloos
tertuin . toto: L. Collignon 
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spreek als ik zeg dat 'De Elegast '
 
een prima accomodatie was voor
 
deze gelegenheid.
 
In totaal waren er zo'n 30 deelne

mers aan dit weekend waarin de
 
natuureducatie centraal stand.
 

Programma
 
zaterdag 9 oktober
 
Vanaf 11 uur begonnen de deelne 

mers binnen te strom en. Tot half
 
een was er gelegenheid voor de in

schrijving en kennismaking.
 

Na de lunch began dr. Marjan Mar
gadant-van Arcken aan haar le
zing, Zij vertelde o.a. cat natuur op 
de voor- of achtergrond kan staan. 
Bij een verliefd paartje, dat door het 
bas wandett is de natuur het decor 
(de natuur staat op de achter
grand) . Bij een vogelaar echter 
staat de natuur in het centrum van 
de belangstelling (de natuur staat 
op de voorgrond) . Verder legde zij 
het belang van een voorbereidings
en een atsluitlnqsles uit. 
Oak leuk am te weten is dat kinde
ren over het algemeen meer ge'in
teresseerd zijn in dieren dan in 
planten. In de ogen van kinderen 
leven planten niet omdat ze niet 
'bewegen'. 
Na deze inforrnatieve lezing kreeg 
Marion van der Steen het woord. 
Marion werkt als educatief mede
werkster op de Educatieve Natuur
tuin Goffert in Nijmegen . Voordat 
we een bezoek zouden gaan bren
gen aan deze tuin hield ze een heel 
enthousiast praatje over de educa
tieve mogelijkheden van de Educa
tieve Natuurtuin Goffert. 
Oak zij benadrukte het belang van 
een goede voorbereiding en ver
werking van het bezoek aan de na
tuurtuin . "Anders bereik je slechts 
een Efteling-effect". 
Daar ben ik het niet helemaal mee 
eens, omdat een excursie zander 
voorbereiding of verwerking oak 
erg nuttig kan zijn. 
Eenmaal in de natuurtuin maakten 

we kennis met het educatieve ma

teriaal. Het zag er keurig verzorgd
 
uit. Overal in de tuin standen ge

kleurde vlaggen. Bij die vlaggen la

gen kaarten met opdrachten voor
 
de kinderen. Zelf Yond ik het moe

rasonderzoek erg interessant. Em

mers, schepnetjes , vergrootglazen ,
 
microscopen , zoekplaten; alles is
 
aanwezig am kinderen op een leu

ke en leerzame manier kennis te la

ten maken met de natuur.
 
Over het lesmateriaal zei Marion :
 
"Je moet jatten wat je jatten kunt",
 
een uitspraak die heel wat stof
 
deed opwaaien. Met die uitspraak
 
werd bedoeld dat je niet steeds op

nieuw het wiel hoeft uit te vinden;
 
er is al volop goed lesmateriaal te
 
verkrijgen.
 

's Avonds standen twee lezingen
 
op het programma. De eerste le

zing werd gehouden door Joke de
 
Bruijn. Zij vertelde over de educa

tieve mogelijkheden van de Hei

manshof in Hoofddorp.
 
De nadruk lag hierbij op de buiten

schoolse activiteiten zeals curs us

sen, lezingen en themadagen.
 

De laatste spreekster van de avond
 
.was Ricky van Hout, vrijwilligster
 
van de heemtuin in Haaksbergen.
 
Ze liet ons de tuin zien aan de hand
 
van dia's met toelichting.
 
Op deze tuin (van het IVN) werken
 
ze met zo'n 14 werkgroepen , zeals
 
de planten-, tijdschrift-, scholen- en
 
heemtuinwerkgroep. Oak vertelde
 
Ricky over het gebouw op de tuin.
 
Er is o.a. een tentoonstellingsruim

te en een kleine bibliotheek; een
 
luxe die niet voor iedere heemtuin
 
is weggelegd!
 

De rest van de avond werd gebruikt
 
am ervaringen uit te wisselen met
 
andere heemtuin- en natuurtuinme

. dewerkers. Sommigen zochten al
 
snel de chambrettes op; zo'n lntor

matieve dag is leerzaam, maar ook
 
erg vermoeiend!
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zondag 10 oktober 
Na het ontbijt mochten we onder 
begeleiding van een bewoner van 
'De Retter' (die zorqt voor het on
derhoud van de kloostertuin) de 
moestuin en het bronnenbos be
zoeken. Het was prachtig , zonnig 
weer . Hij vertelde over het onder
houd van de tuin . Sommige delen 
worden zoveel mogelijk met rust 
gelaten am een zo spontaan moge
lijke begroeiing te creeren. 
Toen we weer in 'De Elegast' terug 
waren began Lucas Hopkooper 
aan zijn lezing. Met behulp van een 
tentoonstelling en een videoband 
lichtte hij zijn taken als 'consulent 
natuur- en milieueducatie vaor spe
ciale en educatieve tuinen' in Rot
terdam toe. Gezellige drukte tijdens een van de maalt ijden in 'De Elegast' foto.· L. Collignon 

Tijdens de 'markt der mogelijkhe veer anderhalf jaar nag eens een (Met dank aan mijn col/ega Lian 
den' was er ruimte en tijd am el soortgelijk weekend organiseren. van Oers , die mij heett geholpen 
kaars educatieve materiaal te bekij bij het samenstel/en van de tekst.) 
ken, ruilen of kopen . En hiervan Tot slot wi! ik Stichting Oase een 
werd gretig gebruik gemaakt! compliment geven voor de organi
Ons programma was al flink uitge satie en verwezenlijking van dit 
lopen toen we begonnen aan een weekend. 
gezamenlijk afsluitend gesprek Ik denk dat we allemaal een stuk 
over: hoe gaan we hiermee verder? wijzer zijn geworden op het gebied 
Is het zinvol een werkgroep 'educa van natuureducatie; vaoral dege
tie in heemtuinen' op te richten? nen die hiermee pas zijn begonnen. 
Het werd mij duidelijk dat hier op dit Voor mij is dit weekend in elk geval 
moment weinig behoette aan is. erg nuttig en leerzaam geweest ! 
Wei wil Stichting Oase over onge- n 

- Advertentie 

WILT U MEER NATUUR? 
GEEN WILDGROEI 

ECOPLAN WEL EEN NATUURLlJKE ORDE 

MAAKT DE PLANNEN EN KOSTENBESPAREND 
uw probleern is onze sp ecieliteit 
tuinedviezen 
beheerplennen 

HELP DE NATUUR EEN HANDJE! 

ECOBEHEER 
DOET VOOR U HET 

ECOLOGISCH ONDERHOUD 
ecologische onderhoudsbeurten 

eenleg en netuurbouw 
tuinen en perkenbegeleiding 

gras/and en bermenbegrotingen 
bos en beplantingwerkplennen 

ruigte en overhoek en 

s antrekkelijk e natuur volgens uw (ligen wensen 

EC06EHEER eannemers Yen ecologische werkz aemheden 
ECOPLAN advie sbur e au voor ne tuuronrw ikkellnq 

kostenbespuend door een natuurl ijk 
en e xtens ief beheerMozertstraat 12 

9722 EC Groningen 
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