Bekijk de webversie

Uit het bestuur
Springzaad is in beweging! We merken dat wij in beeld
komen bij partijen als wij enthousiast het land in trekken
om deel te nemen aan activiteiten en als we aanwezig
zijn op beurzen en bijeenkomsten. Ja, als je actief bent,
merk je dat mensen en partijen Springzaad ook weten te
vinden.
Lees het hele artikel...

Lekker wat klooien!

Vertegenwoordigers van meer
dan de helft van de
Overijsselse gemeenten
kwamen 13 februari jl bijeen op
een inspiratiedag. Springzaad
is samen met IVN
Overijssel Natuur en Milieu
Overijssel en de
provincie kartrekker om de
scholen te ondersteunen in hun
plannen voor een groen
schoolplein.
In 2019 ontvingen 81 scholen
subsidie hiervoor, voor
2020 mikken we op minstens
100 scholen extra.
Lees hier meer over de dag...

Laten we gaan aanmodderen dit jaar, wat rommelen, aan
rotzooien, zomaar wat rond hangen, de tijd nemen voor
mijmeren en klooien, vervelen zelfs en eens kijken wat dat
ons en vooral onze kinderen brengt.
Laten we het eens doen met wat we hebben, niets er bij
kopen, wellicht enkel ruilen, onze kinderen niet opzadelen
met nog meer (plastic) speelgoed maar alles opruimen en
de kinderen iets wezenlijks geven, nl. onze tijd en de ruimte
om kind te zijn. Dat is een groot cadeau.
Lees het hele artikel...

Ga mee naar buiten...

Oase stinzendag

...en vind: Mossen en korstmossen
In de winternatuur knalt één kleur eruit: het intense groen
van de mossen! Als het een poos heeft geregend, vallen
de groene mospakketten extra op. Mossen zijn echte
overlevers! Ze groeien op plekken waar andere planten
dat niet kunnen bijvoorbeeld op stenen en boomschors.
Dat komt omdat ze geen wortels hebben, maar kleine
celdraadjes waarmee ze zich op de ondergrond hechten.
Ook zijn ze het hele jaar door groen en kunnen ze dus
altijd energie halen uit zonlicht.
Bovendien halen ze voedingsstoffen uit het stof in de
lucht. Een lange droge periode overleven ze door in
elkaar te schrompelen. Zodra het regent, nemen ze snel
water op en zwellen de blaadjes in enkele minuten weer
op.
Lees het hele artikel...

Biodiversiteit in de klem

Winter 2020: een winter die maar geen winter lijkt te
willen worden. De anders zo weldadige diepe kiemrust
van de wilde bloemenzaden is dit jaar te vergelijken met
een hazenslaapje, een middagdutje. Ik heb de eerste
sneeuwklokjes al boven de grond gezien en de
madeliefjes in het gras zijn niet weggeweest.
Heb je je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom het gras
zo groen is in de plantsoentjes en alleen de madeliefjes
het voor elkaar krijgen om hun “kop boven het gras uit te
steken?”
Lees het hele artikel...

Terugblik studiemiddag
omgevingswet en spelen

Omgevingsvisie, uitvoeringsprogramma, decentrale
regels in het omgevingsplan - vrij abstracte termen als
jouw primaire doel is om ruimte te maken voor natuur en
kinderen … maar ja, het is wel het kader dat we straks
hebben voor de fysieke leefomgeving als de
Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt! Over
dit kader en welke plek het thema ‘spelen’ hierin
misschien kan krijgen, ging het op de studiemiddag
‘Omgevingswet en spelen’ die OBB Speelruimtespecialisten organiseerden in Deventer.
Meer lezen….

Fietsexcursie Stinzenplanten in
Friesland, georganiseerd door
het Oase Netwerk.
We bezoeken StinzeStiens,
Martenastate en Dekemastate
met stinzenplantenkenner
Heilien Tonckens
Zaterdag 18 april 2020,
10 uur vertrek station
Leeuwarden
Opgave kan na 1 maart via het
aanmeldformulier op
www.oasenetwerk.nl
Zie hier het programma...

OERRR: 80%
ouders wil meer
tijd voor natuur
met hun kind

Natuurmonumenten / OERRR
heeft in januari aan 14.000
ouders gevraagd hoe vaak hun
kinderen in de natuur
spelen. 4.054 leden van
Natuurmonumenten en 10.140
niet-leden reageerden:
Lees hier over de uitkomsten
van het onderzoek

‘Chill’-natuur voor
12+

Op 5 februari kwamen een
man/vrouw of 25 bij elkaar in
het Minkema College in
Woerden voor de workshop
groene pauzeplekken in het
VO.
Ik vond het leuk om te zien dat
er eens heel andere gezichten
bij waren dan bij eerdere
bijeenkomsten van Springzaad.
Blijkbaar trekt dit onderwerp
een nieuw of ander publiek. En
blijkbaar is er ook veel
belangstelling bij ontwerpers.
We concludeerden zelfs dat er
meer belangstelling voor
groene pleinen bij ontwerpers
is dan bij het VO zelf.
Lees meer...

Terugblik IVN
Kenniscafe
Groene
schoolpleinen
Provinciale bijeenkomst groene
en gezonde schoolpleinen
Utrecht, 18 december 2019
Een aantal provincie’s zijn druk bezig met het vergroenen
van schoolpleinen. Om kennis met elkaar te delen heeft
Jantje Beton samen met het IVN, intervisie bijeenkomsten
georganiseerd.
Op 18 december hebben wij, Pjotr Timmerman en
Annemiek Bongers, als bestuurders van Springzaad, ons
daarbij gevoegd.
Lees hier meer over deze bijeenkomst...

Nieuwe waterspeelplaats
Heveadorp

Op 22 jan jl is door het IVN op
uitnodiging van de Provincie
Noord-Holland een
kenniscafé groene
schoolpleinen georganiseerd
in het provinciehuis in
Haarlem.
Naar plenaire lezingen van
Jolanda Maas en het IVN
over hun advies aan de
provincie Noord-Holland
deelde gedeputeerde Esther
Rommel de visie van de
provincie tegenover dit
onderwerp met het
publiek. Daarna werden een
aantal workshops gegeven,
waaronder een tweetal
Springzaad workshops.
Lees meer...

Nieuw boek
Zaterdagochtend 14 december werd de
waterspeelplaats in Heveadorp (gemeente Renkum)
officieel in gebruik genomen. Het weer werkte mee, de
regen was geweken en de zon scheen. De opkomst was
groot. Enthousiaste buurtbewoners kwamen
nieuwsgierig kijken en de kinderen namen de
waterspeelplaats direct in gebruik.
Lees hier de rest van het verslag...

Nieuwe partner: Jael Nouhet

Er is een nieuw boek uit met de
titel 'Playing outdoors'
van Merete Lund Fasting.
Lees meer...

Graag stel ik mij hier voor als nieuwe partner; Jael
Nouhet. 43 jaar, samenwonend en 2 hele lieve kleine
kinderen. We wonen in Tilburg.
In de afgelopen jaren geniet ik van mijn werk en dat lijkt
alleen maar toe te nemen. Ik heb mijn eigen baan
gecreëerd en zoals je zal begrijpen was dat even
zoeken. Opgevoed met de behoefte te innoveren, de
meerwaarde van natuur kennen en niet bang zijn om je
nek uit te steken…….en achteraf zie je dan dat het er
allemaal al was maar in losse delen. Samen is dat
Natuurpedagoog.
Lees meer...

Nieuwe partner: Visser
Natuurtuinen

Springzaad vertelt
over groene
schoolpleinen

Op de Tuinprofessional dagen
in Bussum en op de Groene
sector beurs in Hardenberg
was Springzaad aanwezig voor
het geven van workshops.
Springzaad wordt gezien als dé
kennispartner als het gaat om
speelnatuur. Fijn dat we dit bij
deze gelegenheden hebben
kunnen delen.
Meer lezen...

Januari 2019 was het zover. Begonnen met een eigen
hovenierbedrijf. In de jaren daaraan voorafgaand ben ik
werkzaam geweest in hetzelfde vak. Helaas deed ik
naar mijn zin te weinig hovenierswerk, daarmee bedoel
ik dus dat ik te weinig bezig was met échte tuinen en
écht groen, met alles wat de natuur biedt aan kleur,
geur, creativiteit, vorm, voeding en leven. Het werk was
weinig sprankelend, ééntonige strakke tuinen, met
homogene borders en vierkante vormen.
Lees meer...

De gemeente Amsterdam vindt
dat de schoolpleinen wel wat
groener en uitdagender mogen
zijn. Tussen 2016 en 2018 zijn
al zeventig schoolpleinen
vernieuwd.
In 2019 zijn 22 schoolpleinen
vernieuwd en groener
gemaakt: 8 in Nieuw-West, 4 in
Noord, 2 in Oost, 3 in West, 3
in Zuid, 1 in Zuidoost en 1 in
Centrum. De schoolpleinen zijn
nu zoveel mogelijk ook buiten
schooltijd opengesteld voor
kinderen in de buurt.
De komende tijd worden nog
eens zestig schoolpleinen
aangepakt.
Lees meer...
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