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Werkgroep Natuurlijk Tuinieren -  wie en wat ? 

Door Saskia Bender 

 

Begin 2014  zijn we op Eigen Hof gestart met het traject naar het Keurmerk Na-
tuurlijk Tuinieren van de AVVN, zoals eerder al in de Snoeischaar te lezen was. 
Hieronder een update en een ‘wie is wie’. 

 

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op zondagmiddag 25 mei gaf onze begelei-
der Machteld Klees van de AVVN informatie over het twee jaar durende traject dat 
leidt tot (hopelijk) een paar stippen of ‘lieveheersbeestjes’ van het Keurmerk. Meer 
over het traject is terug te vinden in het maart-nummer van de Snoeischaar (zie 
website). Wat Machteld belangrijk vond te vermelden: Natuurlijk Tuinieren heeft in 
eerste instantie betrekking op het Algemeen Groen op Eigen Hof. Daarnaast is 
een van de doelen om tuinders te enhousiasmeren om ook hun eigen tuin natuur-
lijker te maken, maar dit is zeker niet verplicht! Ook wilde Machteld het misver-
stand wegnemen dat Natuurlijk Tuinieren betekent dat je alles maar een beetje z'n 
gang moet laten gaan, dat het een rommeltje wordt. Dit is zeker niet de bedoeling 
- het gaat om mogelijkheden scheppen voor een zo natuurlijk mogelijk Eigen Hof. 
Dat kan al door wat bloemen te zaaien die voor bijen aantrekkelijk zijn - lees daar-
voor het artikel over de bijen op ons park, elders in dit nummer.  

 

Vele enthousiaste tuinders meldden zich na de bijeenkomst van 25 mei om zich 
aan te melden voor projecten in ons Algemeen Groen, maar ook om hun belang-
stelling aan te geven voor diverse workshops die de komende tijd georganiseerd 
gaan worden. Denk aan een workshop snoeien, een workshop over composteren, 
takkenrillen bouwen of een bijeenkomst waarin je leert een bijenhotel of egeltrap-
petje te maken.  

 

Wilt u zich ook aanmelden ? Stuur dan een mail naar eigen-
hof.natuurlijktuinieren@gmail.com en geef aan waar u aan mee wilt doen! We 
hebben uw hulp nodig, want als we succes willen hebben met de projecten dan 
zijn vele handen nodig. Ook mensen die willen meedenken, organiseren of een 
stukje van een project willen adopteren zijn zeer welkom! 

 

De werkgroep die het traject gaat ‘trekken’ op ons park bestaat uit 7 enthousiaste 
leden. Als u vragen heeft kunt u één van de werkgroepleden aanspreken, wij ver-
tellen u graag meer over wat er de komende twee jaar allemaal gaat gebeuren 
rond het Natuurlijk Tuinieren op Eigen Hof.  

Daarom hierbij een voorstelrondje: 
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U kunt de werkgroepleden dus aanspreken, maar we communiceren ook via an-
dere kanalen: we houden u op de hoogte via de Snoeischaar, maar inmiddels is er 
ook een tabblad op de website van Eigen Hof aangemaakt. En onder het kopje 
‘archief’ op diezelfde website gaan we de naslagwerkjes plaatsen die met Natuur-
lijk Tuinieren te maken hebben – denk aan lijsten met bijenplanten of vogelstrui-
ken. Wie zich heeft aangemeld bij de Yahoo mailgroep zal ook regelmatig bericht-
jes zien verschijnen over Natuurlijk Tuinieren. En natuurlijk vergeten we het mede-
delingenkastje bij het rolstoelenhok niet. Kortom: u gaat veel van ons horen! 
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