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SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BEOORDELING
No.

CATEGORIE

II.

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX

A.

Inrichting en beheer, algemeen

A.1

Bodembedekking/kruidlaag

A.2

Oevers, sloot(kanten) en greppels

A.3

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekende
punten

12

10

23

15

Vijvers en poelen

6

3

A.4

Grasvelden

9

5

A.5

Bermen

11

7

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

4

2

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Bosjes

6

6

Bloemborders

6

5

Bomen

5

5

9

9

10

10

B.a.

Beplanting ten behoeve van dieren

B.a.1

Inheemse plantensoorten
Heggen

B.a.2

Beplanting met natuurwaarde
Algemeen
Maatregelen t.b.v. insecten

B.a.3

Watervegetatie

7

7

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

2

2

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

7

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

3

0

12

12

B.b
B.b.1

Overige inrichting t.b.v. dieren
Droge muren/stapel muren
SUBTOTAAL
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No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

17

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

9

Opstallen en dode materialen van de
afdeling

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
gemeenschappelijke sopstallen

4

2

C.2

Dakdekking op gemeenschappelijke opstallen

8

2

C.3

Verharding

5

4

D.

Inkoop/winkel

D.1

Aanbod diverse producten

10

10

D.2

Aanbod beschermende middelen

D.3

Aanbod bouw- en tuinmaterialen

D.4

Aanbod materialen voor afscheidingen

D.5

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve
van dieren

2

1

11

7

5

1

6

6

15

15

5

5

E.

Interne milieuzorg

E.1

Energiebronnen en -gebruik

E.2

Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking
afvalstoffen

E.3

Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater

F.

Voorlichting door de afdeling

F.1

Voorlichtingsplan

F.2

Schriftelijke voorlichting via clubblad

F.3

Voorlichting via mededelingenbord
SUBTOTAAL
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No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend
e punten

SUBTOTAAL
F.4

Voorlichting in de winkel/inkoop

F.5

Tuinbegeleiding (persoon of commissie)

F.6

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen,
excursies

III

BIJZONDERE ELEMENTEN
(bonuspunten)

2

9

9

25

16
58

283

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN

279

TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten:
Behaalde aantal punten:

4

283 (100 %)
279 (98 % )
Toekenning is :
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4

STIPPEN

II

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX
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Inhoud:
A.

Inrichting en beheer, algemeen
1. Bodembedekking/kruidlaag
2. Oevers, sloot(kanten) en greppels
3. Vijvers/poelen
4. Maaien van grasvelden
5. Bermen
6. Omheining/afscheiding rondom het complex
7. Bestrijding en bemesting
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A.
INRICHTING EN BEHEER, ALGEMEEN
1.
Bodembedekking/kruidlaag
Bodembedekking/kruidlaag : Maximum aantal punten 12
O spontaan opgekomen vegetatie is pleksgewijs
aanwezig (1)
O ongeveer de helft onder de struiken is bedekt met
ongestoorde bodemvegetatie (3)
X onder alle struiken wordt de vegetatie met rust
gelaten (5)

5

X de strooisellaag (afgevallen blad), bloeistengels en
oude takken blijven liggen (5)

4

X ja (2)
O nee

Blijf uitbreiden, onder struiken en
bomen over het hele park zien
opties.

1

De mogelijkheid om de aanwezige biotopen verder te versterken en zelfs
voorwaarden te scheppen voor nieuwe natuurlijke leefgemeenschappen wordt
steeds meer realiteit, waardoor de natuurwaarden opnieuw zijn toegenomen. Met
bewuste keuzes is hier en met vallen en opstaan de beplanting dusdanig
aangepast, dat het goed vertoeven is voor vele bezoekers, waaronder ook de
mens. Zo is er inmiddels een voedselbos aangelegd tussen de bijenplek en het
compost-bos. Hierdoor heeft het geheel een prachtige en gunstiger werkende
uitstraling gekregen. Er is tevens hard gewerkt aan verschillende andere biotopen,
zowel qua onderhoud als uitbreiding én ten aanzien van de overgangen tussen de
verschillende biotopen, waardoor steeds meer diversiteit zichtbaar aanwezig is.
Complimenten en ga zo door!

10

Bodembedekking/kruidlaag

Bewust aangeplante of verzorgde
standplaatstypische soorten
aanwezig, bijv. stinzen of andere
plantengemeenschappen
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2.

Oevers, sloot(kanten) en greppels : Maximum aantal punten 23

Maaien van de slootkanten

Maaifrequentie:
O 3 tot 6 maal per jaar (1)
X
1 tot 2 maal per jaar (3)

3

O Planten worden gefaseerd gemaaid (5)
Afvoeren van gemaaid materiaal

X ja (2)

Sloten worden geschoond

X ja
O nee

Beschoeiing aanwezig

X nee (5)
X ja

Oeverbegroeiing

X ja (2)

2
Indien ja, verplicht door de
overheid:
X ja
O nee
O Materiaal wordt afgevoerd (2)
Indien ja,
X natuurlijk materiaal (3)
O kunstmatig materiaal
Indien ja, past bij de omgeving:
X ja (1)
O nee

Het maaibeleid is goed aangepast en het materiaal wordt afgevoerd. Er is een
goed geslaagd werkzaam maai-experiment met gefaseerd maaien langs
slootkanten uitgevoerd, dat tot beleid heeft geleid. Heel goed.
Het Paardeneiland is een ‘wild natuureiland’ nabij en behorende bij het terrein.
Inventarisatie ervan heeft er voor gezorgd dat het de natuurstatus heeft. Er kan
omheen worden gevaren met een kano of in de winter is een tocht met schaatsen
mogelijk. De nabijheid van dit gebied versterkt de natuursituatie van beide
terreinen.
De Vogelsingel is inmiddels 25 jaar oud en is uitgegroeid tot een prachtige plek
voor gevleugelde vrienden met een grote diversiteit, die er worden gespot. Er zijn
een drietal broedende IJsvogelparen aanwezig. Goed werk! Momenteel staat een
renovatie met baggerronde op de planning en moeten de meidoorns worden
gesnoeid. Dit gaat na de broedtijd plaatsvinden.
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2

4+1

3
15

3.

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6

X

Direct contact met de ondergrond (grondwater)

X

Ondiepe en moeraszones aanwezig (2)

X

Onder waterplanten aanwezig
(1)

1

O weinig variatie in onder waterplanten en
drijvende planten
O relatief veel verschillende onderwater
planten en drijvende planten aanwezig
(2)

1

Drijvende planten aanwezig
(1)
De paddenpoel is bij de vlindertuin getrokken. In 2020 is de paddenpoel
verdiept en opgeschoond. Hou vinger aan de pols door de zorg voor
optimale situatie van de poel in alle jaargetijden. Dat betekent vooral
voldoende water- en zuurstofplanten én dat de bladeren van de bomen
in de omgeving uit het water van de diverse waterplekken worden
gehaald in het najaar.
Water en een poel zijn aandachtstrekkers, die zeer belangrijke biotopen
zijn, maar vragen goed onderhoud en veel aandacht. De waterkwaliteit
is zichtbaar verbeterd, maar blijf alert. Dat is belangrijk voor een goede
conditie. De vijver is groter gemaakt en heeft nu een ronde vorm. Ziet er
goed uit en er is een mooi zicht op het geheel inclusief vlindertuin
gecreëerd d.m.v. een open ruimte waar gebruik van wordt gemaakt
tijdens creatieve activiteiten. Er zijn tevens twee bankjes gemaakt van
hergebruikte stoeptegels.

1

X

4.

3

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9

O
O
X
O
O

nooit
1 à 2 maal per jaar (4)
3 tot 6 maal per jaar (3)
7 tot 20 maal per jaar
meer dan 20 maal per jaar

3

X

gefaseerd gemaaid, met verschillende kruiden, zoals madelief, witte klaver,
hoornbloem, leeuwentand en draadereprijs (5)

2

Speeltuin: Een werkgroep is verantwoordelijk voor de speeltuin en hebben met
hun plannen en uitvoering al heel wat goeds gerealiseerd voor spelende kinderen
in samengaan met de ontstane natuur, welk haar kans grijpt. Er zijn fijne speelen plukmogelijkheden en recent werd een pluk fruitboom geplaatst in het kader
van het Soroptimist Trees 4 Life project. Een mooi initiatief en samenwerking!
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5

5.

Bermen inclusief het deel boven aan de sloot : Maximum aantal punten 11

Maaisysteem

X motormaaier en bosmaaier
O handmaaier
O zeis
O anders

Maaien

Maaifrequentie:
O nooit
O 1 à 2 maal per jaar (4)
X 3 tot 6 maal per jaar (3)
O 7 tot 20 maal per jaar
X meer dan 20 maal per jaar

X

Afvoeren van gemaaid materiaal

bermen worden (deels) gefaseerd gemaaid verdeeld
over meerdere jaren, met verschillende kruiden,
zoals madelief, witte klaver, hoornbloem,
leeuwentand en draadereprijs (5)

3

2

2

X ja (2)

Sinds 2017 is het maaibeleid aangepakt. Er wordt alleen nog gefaseerd gemaaid
en de intensiteit is afhankelijk van wat er groeit of waarvoor het terrein gebruikt
wordt. Een groep tuinders is verantwoordelijk voor het maaien en afvoeren. Zij
stemmen onderling af, waarbij een maaiplan de basis vormt. Sinds 2020 zijn er
plekken waar slechts 2x per jaar wordt gemaaid en afgevoerd.
Als gevolg van het nieuwe maaibeleid en uitvoering ervan is de plantendiversiteit
toegenomen en daarmee ontstonden mooie water gerelateerde biotopen langs de
waterkanten. De goede werkwijze begint steeds meer haar vruchten af te
werpen. Advies: probeer steeds verder te gaan met het ingezette maaibeleid tot
het uiteindelijk slechts 1-2x per jaar wordt uitgevoerd.
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7

6.

Omheining/afscheiding rondom complex : Maximum aantal punten variabel

Indien een omheining/afscheiding
aanwezig is geef hier het soort aan.
Meerdere antwoorden mogelijk

X hekwerk van metaal of gaas
O niet geïmpregneerde houten omheining met
draad (2)
O omheining begroeid met klimplanten (2)
O vrij groeiende heg (2)
O gesnoeide heg (1)
X sloot
X anders, namelijk ecologische oevers (indien
natuurvriendelijk 2 punten)

De toegang van het tuinpark heeft een aantrekkelijke en natuurvriendelijke
metamorfose ondergaan. Er is aanvankelijk geëxperimenteerd met wilde plantenzaadmengels langs het toegangspad, maar dit werkte niet. Nu zijn er vaste
planten met natuurwaarde en dood hout neergelegd. Ook tegenover de
hoofdingang en langszij de gehele strook, is bij de overzijde van de weg (andere
ingang complex II) veel werk gemaakt van een mooie natuurlijke eyecatcher.

2
2

Hier bevindt is ook Claire’s wilde driehoek omzoomd met boomstammen en wilde
bloemen voorzien van enkele kunstobjecten, die hij zelf heeft gemaakt. Mooi
voorbeeld van een adoptieterrein, waarvan er meerdere zijn over het gehele park.
Er zijn overal planten en struiken van eigen kweek geplaatst. De boerderij met
haar fraaie tuin maakt ook deel uit van de entree. Plantenbakken op het terras en
gezellige hoekjes maken het geheel goed vertoeven voor plant, dier en mens.
7.

Bestrijding en bemesting, Maximum aantal punten 10

X

De afdeling gebruikt bij het beheer en
onderhoud geen biologische of chemische
bestrijdingsmiddelen (5)

O

De afdeling gebruikt bij het beheer en
onderhoud biologische
bestrijdingsmiddelen

O

De afdeling gebruikt bij het beheer en
onderhoud chemische
bestrijdingsmiddelen

X

De afdeling bemest de algemene
groendelen niet (5)

O

De afdeling bemest de openbare
groendelen met biologische meststoffen

O

De afdeling bemest de openbare
groendelen met kunstmeststoffen

X

De afdeling gebruikt in de openbare
groendelen bodemverbeteraars

5

5

10
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Inhoud:
B.
Inrichting en beheer, specifiek
a.
Beplanting ten behoeve van dieren
1. Inheemse plantensoorten
2. Beplanting met natuurwaarde
3. Watervegetatie
4. Verlandings- en ruigtevegetatie
5. Bos, struwelen, erfbeplanting
6. Wand/gevelbegroeiing
b.
Overige inrichting ten behoeve van dieren
1. Droge muren/stapel muren
2. Kunstmatige broedplaatsen, nestelplaatsen, schuilmogelijkheden
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B. INRICHTING EN BEHEER, SPECIFIEK
a.
BEPLANTING T.B.V. DIEREN
1.

Inheemse plantensoorten

Heggen : Maximum aantal punten 6
Bij de heggen
zijn aanwezig:

O Enkele inheemse soorten
aanwezig (1)
O Ongeveer de helft van de heggen O één of twee soorten bloeiend
bestaat uit inheemse soorten (2)
en vruchtdragend inheems
materiaal
O met meerdere verschillende
soorten bloeiende en
vruchtdragende inheems
materiaal (2)
O Overwegend inheemse soorten
(4)

O enkele soorten (twee tot drie)
O een grote verscheidenheid (2)
nvt

Bosjes : Maximum aantal punten 6
Bij de bosjes
zijn
aanwezig:

O Enkele inheemse soorten
aanwezig (1)
O Ongeveer de helft van de
bosjes bestaat uit inheemse
soorten (2)

O

één of twee soorten bloeiend en
vruchtdragend inheems materiaal
O
met meerdere verschillende soorten
bloeiende en vruchtdragende
inheems materiaal (2)

X Overwegend inheemse
soorten (4)

O enkele soorten (twee tot drie)
X een grote verscheidenheid (2)

Over het hele tuinpark zijn de aanwezige bosbiotopen versterkt en het resultaat is
fraai en trekt steeds meer fauna aan.
Langs het bospad nabij de vlindertuin is veel reliëf en zijn diverse uitbreidingen
met bosjes die nu bestaan uit diverse struiken zoals vuurdoorn, meidoorn,
lijsterbes, ribes, klimop, sprokehout, forsythia en vuilboom.
Ook langs de vogelsingel is hard gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit met
o.a. de aanplant van sleedoorn en diverse wilde voedselplanten. Langs de
vogelsingel werden groenblijvers zoals Taxus, Sleedoorn en bloemen zoals Akelei,
Kaardenbol, Look-onder-look, Judaspenning en andere wilde voedselplanten
aangeplant en vormt zo een fraaie bodem-bedekkende kruidlaag. Vogels krijgen
hierdoor in de winter bescherming, kunnen hier volop foerageren, en nestelen.
Ook insecten hebben er profijt van en zijn volop aanwezig.
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6
6

Bloemenborders : Maximum aantal punten 6

Bij de
bloemborders zijn
aanwezig:

O Enkele inheemse soorten aanwezig
(1)
O Ongeveer de helft van de
bloemborders bestaan uit inheemse
soorten (2)

O één of twee soorten
O meerdere soorten (2)

X Overwegend inheemse soorten
(4)

O enkele soorten (twee à drie)
X grote verscheidenheid (2)

De omgeving van de boerderij is prachtig met een mooi ingerichte tuin waarin veel
bloemen aanwezig zijn. De omgeving is versterkt en de nabij gelegen vlindertuin is
uitgebreid. Informatiebordjes daarbij zijn handig, breid dit verder uit.
De entree van het park gelegen voor de boerderij heeft nu vaste planten links en
rechts in de lengte langs het pad. Het eerdere experiment met zaaimengsel bleek
geen succes, resterend zaad hiervan komt nog wel op en het geheel vormt zo een
prachtige en uitnodigende toegang. Ook het bloemenlint bij de grote parkeerplaats
is noemenswaardig. Het idee om hierdoor sluipwespen en koolmezen aan te
trekken tegen de Eikenprocessierups is een goed plan gebleken.

3+2
5

Bomen : Maximum aantal punten 5
X

Bomen aanwezig (1)

X
X

oude bomen aanwezig (ouder dan 10 tot 15 jaar) (1)
bomen met ecologische waarde voor voedsel en leefruimte voor dieren aanwezig (3)

5

5
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2.

Beplanting met natuurwaarde

Algemeen : Maximum aantal punten 9
X

Belangrijke voorjaars- en herfstbloemen of
rijkbloeiende vaste planten (2)

X

Relatief groot oppervlak met bloeiende planten
aanwezig (1)

X

Op bewuste plaatsen het dulden van wilde planten
als brandnetel e.d. (4)

O alle planten bloeien tegelijk
in een bepaalde periode
X de planten bloeien gespreid
het gehele jaar door (2)

4

1
4

De Vlinder/Heemtuin bevindt zich tussen het grasveld naast de boerderij en het
stille laantje (richting tuin 137) en geeft jaarrond al een prachtig beeld te zien. Er
is opnieuw veel werk verricht en de diverse biotopen zijn verstrekt, zoals het
bosplantsoen-gedeelte is o.a. versterkt met veel dood hout en hergebruikte
materialen. Met zware boomstammen werden aan het stille laantje hügels
gemaakt en een opgehoogde halve zandcirkel langs het stenen mozaïek gelegde
pad. Er is steentijm en marjolein geplant langs de randen en elk jaar worden er in
de zandrand zonnebloemen gezet. Een tweede nieuwe zandcirkel achter de
border heeft in het midden een vlinderstruik gekregen en daar zijn eveneens 2
hügels gemaakt met boomstammen, takken, haksel en aarde. Door de gehele
border ligt een zandpad, tegen de woelmuis en er is eenjarig zaadmengsel
ongezaaid. De Parelmoervlinder wordt volop gespot en zelfs ook het bijzondere
Scheefbloemwitje, welk normaal in bergachtige gebieden voorkomt. Ander
vlinders die worden waargenomen zijn o.m. Oranjetipje en Icarusblauwtje.

9

Maatregelen t.b.v. insecten : Maximum aantal punten 10
X
Belangrijke stuifmeelleveranciers
aanwezig(2)

2

X

2

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

X
Struiken als voedselbron voor rupsen
aanwezig (2)

2

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

2

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

2

Over het gehele park zijn er volop maatregelen voor insecten getroffen, zowel
natuurlijke als vervangende. Veel hergebruikt hout en mooie ingerichte plekken
met bloemen en struiken.
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10

3.

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7

X
Mogelijkheden voor de voortplanting van
bijvoorbeeld libellen, kokerjuffers en andere
insecten aanwezig (2)
X

Voedsel-, voortplanting- en
schuilmogelijkheden voor waterdieren
aanwezig (3)

X

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

Riet tussen ingang pad en
werkschuur.

3

2

Op diverse plekken is er riet aanwezig. Dat is goed voor de waterkwaliteit en er
zijn hier en daar openingen om zicht te krijgen op de waterpartij. Er is
geëxperimenteerd met gunstige uitkomsten. Ga zo door! Meer waterplanten om de
kwaliteit nog meer te verbeteren goed zoals b.v. Krabbescheer, Pijlkruid, Egelskop
en Waterweegbree. Plant ze aan! Zie verder advies 2017.
Er zijn tevens inhammen in de beschoeiing gemaakt en de natuur heeft haar kans
gegrepen. Goed zo, zet dit beleid voort waar mogelijk.

4.
X

2

7

Verlandings- en ruigtevegetatie : Maximum aantal punten 4
Verlandings- en ruigtevegetatie
aanwezig (4)

2
2

5.
Bos, struwelen, erfbeplanting
Natuurlijke nestelplaatsen/broedplaatsen/schuilmogelijkheden : Maximum aantal punten 7
X

Doornstruiken aanwezig (2)

X dichte doornstruiken (1)

X

Groenblijvende planten aanwezig (2)

2

X

Andere natuurlijke nestmogelijkheden
aanwezig (2)

2

Er wordt gewerkt aan advies 2017, ga zo door!

6.
O

3

7

Wand/gevelbegroeiing : Maximum aantal punten 3
De wanden van de
gemeenschappelijke opstallen zijn
min of meer begroeid (2)

O

begroeiing van de winkel bestaat uit
inheemse klimplanten, namelijk
(1)
O begroeiing bestaat uit andere beplanting,
namelijk

Advies 2017 blijft actueel.

0
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b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

X

Droge/stapel muren aanwezig (2)

2

X

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

X

Mos begroeiing op droge/stapel muren
(2)

2

X

Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)

2

X

Optimale muurbedekking (2)

2

X Varens, grassen en bloeiende planten
hier en daar in de voegen of op de muur
aanwezig (2)

De stapelmuren zijn enorm uitgebreid en zijn mooie biotopen geworden. Het
bouwen wordt vervolgd. Topprestatie van stapelmuren bij de parkeerplaatsen en
ingang. Heel goed.

4

12

2.
Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk materiaal: Maximum aantal punten 20
X

Steenhopen aanwezig (4)

4

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

4

X

Holen aanwezig (4)

3

X

Broeihoop aanwezig (4)

3

X

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

2

X

Bundels van droge plantenstengels
(2)

1
17

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig materiaal: maximum aantal punten 12
X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

2

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

2

X Vleermuiskasten aanwezig (2)

2

X houtblokken met kunstmatige boorgaten aanwezig
(o.a. voor solitairbijen) (2)

1

O Hommelnestkasten aanwezig (2)
X Andere insectenhopen aanwezig (graafbijen) (2)

2

Goed werk verricht met onderkomen voor vleermuizen en ook mooie publiciteit
aan gegeven.

9
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Inhoud:
C.
Opstallen en dode materialen van de afdeling
1. Gebruikte beschermende middelen op gemeenschappelijke opstallen
2. Dakbedekking op gemeenschappelijke opstallen
3. Verhardingen
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C.

OPSTALLEN EN DODE MATERIALEN VAN DE AFDELING

1.

Gebruikte beschermende middelen op gemeenschappelijke opstallen : maximum
aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
Toelichting waarop gebruikt
O

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

X

Verf op waterbasis (2)

X

Andere verf

O

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...

2

2
2.
Dakbedekking op gemeenschappelijke opstallen : Maximum aantal punten 10
Meerdere antwoorden mogelijk
opstal
O

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

X

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

X

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

2

Zie advies 2017: Er kunnen vegetatiedaken aangelegd worden. Dit kan ook op
schuurtjes of boven infoborden etc. Kijk wat mogelijk is!
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2

3.
Verharding : Maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
X

Graspaden (2)

1

O

Houtsnippers (2)

2

X

Grint

O

Tegels

O

Halfverharding

O

Asfalt/bitumen

O

Anders

Wijze van onderhoud:
X begroeiing toegestaan (1)
O geen begroeiing toegestaan

1

Wijze van onderhoud:
O begroeiing toegestaan (1)
O geen begroeiing toegestaan

namelijk.....leempaden in heemtuin.

Op een 3-tal plekken langs het hoofdpad is geëxperimenteerd met schelpen,
vergrassen en met gralux (halfverharding). Laatstgenoemde bleek te kostbaar,
vandaar dat men heeft gekozen voor een passende Eg, die de bovenlaag van split
omwoelt, waardoor schoffelen overbodig is geworden. De donkere split wordt
gemengd met gele, zodat het er vriendelijker uitziet.
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4

Inhoud:
D. Inkoop/winkel
1. Aanbod biologische en gangbare producten
2. Aanbod beschermende middelen
3. Aanbod bouw- en tuinmaterialen
4. Aanbod materialen voor afscheidingen
5. Aanbod ondersteunende producten ten behoeve van dieren
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D.

INKOOP/WINKEL (daadwerkelijk aanwezig, dan wel via bestelling)

1.

Aanbod diverse producten : Maximum aantal punten 18, indien van een product zowel
de biologische als de gangbare uitvoering wordt aangeboden wordt 1 punt per
product toegekend.
Biologisch

Gangbaar

X

Bestrijdingsmiddelen

X (2)

2

X

Meststoffen

X (2)

2

X

Potgrond

X

Zaai- en plantgoed

X

Staken

O

Anticorrosiemiddelen

(2)

O

Folies

(2)

O

Lijmen

(2)

X

Anders: Ecoverproducten

(2)
X (2)

2

X (2)

2

X (2)

2

De tuinwinkel heeft een groene metamorfose ondergaan met een breed
verantwoord assortiment. Top!

2.

10

Aanbod beschermende middelen : Maximum aantal punten 4

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

O

Beits

O

Impregneer middelen

O

Overig
nvt
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3.

Aanbod bouw- en tuinmaterialen : Maximum aantal punten 4

O

Hout

O

Gerecycled materiaal (2)

O

Steen

O

Dakpannen

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

O Onbehandeld (2)
O Behandeld

nvt

4.

Aanbod materialen voor afscheidingen : Maximum aantal punten 1

O

Onbehandeld hout (1)

O

Geïmpregneerd hout

O

Gaas

O

Anders, namelijk ...
nvt

5.
X

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve van dieren : Maximum aantal punten
2
Aanwezig (2)

1

Fijn dat het nu wordt verkocht, nu verder uitbreiden en informatie in de vorm van
flyers, posters en voorbeelden d.m.v. foto materiaal ophangen. Maak een eigen
infobord in de winkel en zorg dat het er aantrekkelijk uitziet.
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1

Inhoud:
E. Interne Milieuzorg
1. Energiebronnen en -gebruik
2. Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking afvalstoffen (milieustation)
3. Opvang en afvoer van regen- en/of afvalwater
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E.

INTERNE MILIEUZORG

1.

Energiebronnen en -gebruik voor gemeenschappelijke opstallen : Maximum aantal
punten 9

O

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

O

Gas

O

Maatregelen voor zuinig
energiegebruik zijn genomen (5)

Het clubhuis (Boerderij) is van de gemeente, en daarom is dit onderdeel niet van
toepassing in de puntentelling.

nvt

2.
Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking afvalstoffen (milieustation) –collectiefMaximum aantal punten 11. Voor elke categorie gescheiden inzameling: 1 punt.
O

Inzamelen huishoudelijk chemisch
afval in afgesloten depot

X

Inzamelen papier

1

X

Inzamelen glas

1

O

Inzamelen GFT-afval

O

Composteren GFT-afval

X Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

1

X

Inzamelen overig groen afval

1

X

Composteren overig groenafval

1

X

Hergebruik van snoeihout

1

X

Hergebruik van bouwafval

1

O

Anders, namelijk ...

Geslaagd compostexperiment in 2021 heeft geleid tot een mooie voortzetting van
de aangelegde plek voor algemeen gebruik in voedselbos.
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7

3.

Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater : Maximum aantal punten 5

O Opvang regenwater voor direct gebruik
(bv.regenton) (1)

O Regenwater wordt
gebruikt (1)

X Afvoer regenwater naar vijver /sloot (1)

1

O Afvoer regenwater naar poel (1)
O Afvoer regenwater naar bezinkput
O Afvoer regenwater naar riool
O Afvoer afvalwater naar oppervlaktewater
X Afvoer afvalwater in bodem (septic tank)
O Afvoer afvalwater naar helofytenfilter
(zuiveringsveld) (1)
O Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
1
Zie advies 2017.
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Inhoud:
F.
Voorlichting door de afdeling
1. Voorlichtingsplan
2. Schriftelijke voorlichting via clubblad
3. Voorlichting via mededelingenbord
4. Voorlichting in de winkel/inkoop
5. Tuinbegeleiding
6. Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies
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F.

VOORLICHTING DOOR AFDELING

1.

Voorlichtingsplan : Maximum aantal punten 6

X

Aanwezig (1)

X

Wordt actief uitgevoerd (5)

1
5
6

2.

Voorlichting via clubblad, (digitale nieuwsbrief) en website : Maximum aantal punten
15
regelmatig
af en toe
nooit

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

X

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over natuur

X

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

(5)

(1)

5

X

15

3.

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

X regelmatig (5)
O soms (1)
O nooit

Mededelingenkast voor het natuurlijk tuinieren bij de werkschuur. En in de
Boerderij is een permanente informatieve hoek/tentoonstelling ingericht met
wisselende tentoonstellingen over natuurlijk tuinieren en verbonden onderwerpen.
Ziet er super uit!
4.

5

5

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4

X

Mondeling (door beheerder) (2)

1

X

Schriftelijk (bij producten of aan de balie)
(2)

1
2
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5.

Tuinbegeleiding (persoon of commissie) : Maximum aantal punten 9

X

Aanspreekpunt aanwezig (5)

5

X

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis
regelmatig bij

Via
X tijdschriften en boeken (1)
X cursussen (2)
X anders (1)

4

9
6.

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies : Maximum aantal punten 25
regelmatig

af en toe

nooit

X Cursussen
o.a. wilgentenen snoeien en tenen
vlechten, floatlands, composteren,
kruidentuin, stapelmuur.

X

(5)

(1)

5

X lezingen
o.a. bijen en bijenplanten, permacultuur,
wormenhotel.

X

(5)

(1)

2

(5)

(1)

5

X Tentoonstellingen
Permanent en wissel in De Boerderij.

X

X Excursies
o.a. kinderwandeling, wildplukwandeling.

X

(5)

(1)

2

X Anders:

X

(5)

(1)

2

o.a. natuur- en kunstendag, rommelmarkt,
workshops bv bosmaaier
16
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III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Boerderijtuin volgens historisch
beplantingsplan (erfgoedthema)

De tuin voor de boerderij ziet er 2
weer fraai uit. Er is hard gewerkt
en dat is duidelijk zichtbaar, maar
er kan nog meer. Het is nu een
kwestie
van
ontwikkeling,
hetgeen betekent waarnemen en
reguleren wat wenselijk is en wat
niet.
Vervang
en/of
plaats
duidelijke naambordjes; kies voor
een duurzame oplossing. Tip:
neem hiervoor een kijkje bij
Tuinpark Dijkzicht Amsterdam.
Plaats verder waar mogelijk nog
meer (stinsen/wilde) planten:
denk bijv. aan de omgeving
rondom
de bomen
en
bij
picknickbanken.

De Verpozing is een experiment dat dit
jaar van start gaat. Het betreft een huisje
voor mensen (niet leden), die even
behoefte hebben aan rust en groen om
zich heen. Het vrijgekomen tuinhuisje is
aangekocht door de vereniging en wordt
onderhouden door tuinders die het plan
hebben ontwikkeld. De pilot duurt 1 jaar.
Mooi initiatief!

4

Kruidentuin, wilgenvlechtwerk

5

Bomenwandeling, brochure en
inventarisatie

3

Stapelmuurbiotopen

4

Heggen

De heggen die de scheiding
3
vormen tussen het openbaar
groen en de privétuinen kennen
een divers en afwisselend
karakter, grotendeels behorend
bij een natuurlijke beplanting. De
vereniging houdt ‘toezicht’ op de
hoogte van deze heggen en
vermag zich actief in te zetten
door voorlichting op het
handhaven (en versterken) van
de aanwezige natuurlijke
soortenrijkdom en mogelijk bij
aanname van nieuwe tuinders als
regelgeving in te voeren.
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Kinderactiviteiten en speelplaats

Programma kinderactiviteiten

2

Speeltuin

Met natuurlijke speelelementen 5
en plakmogelijkheden, nieuwe
fruitboom

Vlindertuin

Uitbreiding mooi aangelegd

5

Adoptie stukken van algemeen groen

Mooie uitbreiding: ga door!

3

Floating Islands

De uitgezette floating islands zijn 2
welkom in de verschillende sloten.
Maak er meer en zorg voor
optimale begroeiing ervan. Bij
werkzaamheden aan de sloot
dienen de eilandjes in veiligheid
gebracht te worden.

Permacultuur Huggels

Inmiddels op meerdere plekken 2
gerealiseerd.

Permanente tentoonstelling in Boerderij

Extra punten

2

Biologische catering in Boerderij

Gebruik van bio-producten

3

Beleid vergrassen paden

Het vergrassen van de paden
daar waar mogelijk. Zie advies
2017

4

Beleid hulpbehoeftigen: zgn ‘Garden
Angels’

1

Voedselbos met diverse fruitbomen. Ligging tussen bijenplek en compostbos.
De bomen vervangen de populieren en werden op verzoek vd vereniging in
2018 aangeplant door de gemeente. Verder zijn er fruitstruiken geplant, zoals
frambozen en vijgen. Wat een aanwinst! Hier bevindt zich tevens de
compostplek en permacultuurplan uitgevoerd.

5

Adoptieplek in het bos voor stekkies/bomen en struiken

2

Extra takkenrillen bij parkeerplaats en alternatieve bos

1

Totaal

58
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