Amsterdam, maart 2014
Beste medetuinders van Eigen Hof,

Reserveer alvast de zondagmiddag 25 mei 14:00u in
uw agenda, want:
Heel binnenkort starten we nu echt met onze deelname aan het project
“Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”. Dit dankzij de steun van de Bond
van Volkstuinders, die de prijsvraag Natuurlijk Tuinieren had uitgeschreven en
waarvan wij een van de drie winnende tuinparken zijn.
Hierover hadden wij in de Snoeischaar najaar 2013 en de Vroegop van januari
2014 al bericht.
Het doel is om over 2 jaar ook daadwerkelijk dat Keurmerk te halen, bij
sommigen misschien beter bekend als “Het Lieveheersbeestje”. Dit is een
onafhankelijk Keurmerk van de landelijke organisatie voor volkstuinders AVVN.
Zo’n Keurmerk vormt het bewijs dat het tuinpark natuurvriendelijk ingericht,
onderhouden en beheerd wordt. Tuinparken die een Keurmerk hebben, zijn
verzekerd van een sterkere rechtspositie. Ze onderscheiden zich door hun
toegevoegde waarde voor de natuur en de maatschappij.
In maart komt een adviesteam ons tuinpark inventariseren en een advies
schrijven hoe de natuur-waarde van het algemeen groen de komende twee jaar
verbeterd kan worden. Het zou geweldig zijn als een hele groep
enthousiastelingen van ons park daaraan mee wil werken. Omdat het nuttig is,
maar ook omdat het aangenaam is. Het is leuk om te werken aan een verrijking
van het tuinpark, te zorgen voor meer kleur en fleur en voor een goed
heenkomen voor nuttige dieren.
Uit ervaring weet het AVVN dat er, voordat het project van start gaat, veel
vragen leven over wat nu precies het Keurmerk voor het tuinpark en voor de
leden betekent. Bijvoorbeeld: zijn we nou verplicht om in onze eigen tuin ook
natuurlijk te tuinieren? Het antwoord is: nee. Het mag wel, graag zelfs, maar
verplicht is het niet. Het natuurlijk tuinieren is bedoeld voor de
gemeenschappelijke gedeelten. Een andere vraag is “wat wordt nou bedoeld met
natuurlijk tuinieren? Verwildering en rotzooi?” Het antwoord is: Verre van dat.
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zondag 25 mei om 14:00u een
voorlichtingsbijeenkomst in ons clubgebouw. Daarbij is onze
Daarom organiseren wij op

toekomstige begeleidster van de Keurmerkorganisatie Machteld Klees van de
partij voor verdere toelichting en verklaring van het Keurmerk en over het
natuurlijk tuinieren in het algemeen groen.
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een project dat ons allemaal,
heel tuinpark Eigen Hof, aangaat. We hopen dan ook van ganser harte dat jullie
extra gemotiveerd zijn om onze voorlichtingsbijeenkomst in groten getale te
bezoeken. En wie deel wil uitmaken van de groep enthousiastelingen die de kar
gaan trekken, kan zich gewoon daarvoor opgeven:

bij een van ons - de werkgroep Nat. Tuinieren (zie de vorige Snoeischaar),

via een briefje in de bestuursbus,

via ons emailadres: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.
We verwelkomen u graag. Want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, én, vele
handen maken licht werk.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eigen Hof Natuurlijk Tuinieren

9

Eigen Hof Natuurlijk Tuinieren won de prijs
door ons enthousiasme:

Van onze pioniers Josie Dubbeldam, Henk Smit, de
heemtuinmensen zoals nu nog Frans Verhofstad en Femke Buys
en vele anderen. Kijk in hun tuinen vanaf het pad en in de
heemtuin: vooral in het voorjaar is daar veel moois te zien.


Van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren die nu alvast
maar gestart is in afwachting van het advies:

Hebt u de nieuwe bordjes op de bijzondere bomen overal op het park aan de randen van
de paden al gezien? Er was ook een wilgentenen vogelplatform in de waterberging gepland. U kunt later in het jaar ook mee gaan doen
met het determineren van planten: hoe doe je dat
als leek? U hoort daarover nog meer op zondag 25
mei en verder in het seizoen. Let ook op de mededelingen bij de ingang.
Er bloeit van alles zomaar in het wild het voorjaar
van verwilderbollen tot “onkruid”: echte sleutelbloemen, crocus, vergeetmenietjes, onechte koekoeksbloem, kruipende boterbloem, kleine witte
smeerwortel. En af en toe een beetje cultuur ertussen in je eigen tuin, dat kunnen we toch niet
laten ...
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