
 

NATUURLIJK TUINIEREN 2014  WAT IS ER ZO AL GEBEURD? 

Allereerst onze dank aan iedereen die op zijn/haar manier heeft bijgedragen of het Natuurlijk 

Tuinieren heeft ondersteund vanuit zijn/haar functie: bestuur en commissies met hun (on)officiele 

vrijwilligers : tuin, bouw, waterstaat, kantine, redacties, enz. En alle zomaar-vrijwilligers die een 

activiteit op zich namen en er iets van maakten. Al die ondersteuners en vrijwilligers zijn 

onmisbaar om een keurmerk Natuurlijk Tuinieren te verkrijgen voor Eigen Hof. Wij hebben er zo 

het volste vertrouwen in dat we met zijn allen in 2016 een keurmerk gaan krijgen! Met hoeveel 

stippen? We gaan voor een Natuurlijk Mooi Eigen Hof en dan komen die stippen ook, nu of later.   

Najaar 2013 : start werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) 

De werkgroep NT maakte alvast plannen voor activiteiten aan de hand van een AVVN opzet voor 

het keurmerktraject. Wat was er al op Eigen Hof, wat zouden we kunnen ontwikkelen en welke 

zaken moesten we onder de aandacht brengen zodat alle Eigen Hoffers zelf konden zien wat ze 

ermee wilden doen en waaraan ze wilden meewerken? 

Maart 2014 :  1e begeleidingsbezoek 3 AVVN deskundigen Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 

De begeleiders hadden een aantal verbeterpunten en adviezen, èn veel waardering voor wat de 

vorige generatie ‘natuurlijke’ tuinders al tot stand had gebracht. De werkgroep NT was al 

begonnen met het verzamelen van de beschrijvingen van de Eigen Hof-aanpak van het algemeen 

groen (het beheerplan) en de heemtuin. Na het bezoek werd gestart met het inventariseren wat 

daar groeide en bloeide zoals dat in de jaren ’90 ook werd gedaan: nu in een computerbestand 



geordend als naslagwerk. Gedurende het seizoen kon je elke maand e op een nieuw deskundig 

getimmerd heemtuininformatiebord zien wat er zoal bloeide aan inheemse/bijzondere planten en 

bloemen. Er werden heemtuinpicknicks met de heemtuinwerkers werden gehouden: met zijn 

allen nieuwe activiteiten  plannen. Een nieuwe coördinator die dat bij elkaar gaat brengen in 

samenwerking met de tuincommissie is ook gelukt: een adviespunt uit het keurmerktraject.  Het 

beheerschema voor het algemen groen incl. de heemtuin is al gemaakt. Zoveel mogelijk binnen 

het algemeen werk (zodat iedereen die dat leuk vindt mee kan draaien in de heemtuin) wordt de 

heemtuin nu onderhouden: brug-stapstenen en bloeibevorderende gestructureerde 

groenverwerking zijn al meer toegepast.   

Startsein Keurmerktraject NT op 25 mei: drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst met Machteld 

Klees onze vaste AVVN begeleider 

Drukbezocht en veel inbreng: prima start was het. Uit de peiling van de wensen toen zijn 

voortgekomen: de workshop najaar 2014 Deskundig Snoeien (zie verslagje op de website van 

Eigen Hof) en de onderwerpen voor 2015: zie verderop het programma van 2015. 

Er meldden zich ook een aantal mensen voor de Klusklup om met creativiteit, timmeren, verven, 

etc. het NT te ondersteunen: deze komt 31 januari 2015 voor het eerst  bij elkaar: je kunt nog 

meedoen! Ook start de info-inventarisatieclub: veel dingen moeten uitgezocht/opgezocht: je kunt 

ook hieraan achter je pc/tablet meedoen of met je neus in de planten! (meedoen altijd via 

eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com of via een briefje in de tuincommissiebrievenbus). De 

stapelmuur onstond (zie het verslag op de website van Eigen Hof), we deden mee aan de Dag van 

de Tuin 30 augustus met heel veel vrijwilligers: open tuinen, een familiespeurtocht, een 

bomenwandeling, een bomenroute, de slijper voor gereedschap èn de ‘zegen van boven’ die 

gelukkig net over ons uitgestort was vóór het optreden van de Westerharmonie op het terras van 

het clubhuis. 

Er werden veel foto’s gemaakt en ook naar ons opgestuurd: daarvoor en voor het elkaar dingen 

laten weten/laten zien is nu ook een Eigen Hof NT facebookpagina geopend, voor iedereen te 

bekijken ook als je ‘niet aan facebook doet’  via het aanklikken van deze link: 

https://www.facebook.com/nt.eh.amsterdam als je een foto wilt laten zien of iets wilt laten 

weten aan andere tuinders/ publiek: stuur het naar  eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.  

Ook in de (websiteversie) Snoeischaar staan foto’s die zijn toegestuurd.  Er is veel moois 

geschreven op de website, in de Snoeischaar, in de Vroegop met zoveel mogelijk plaatjes erbij. 

Dat doet onze tuinders die dat lezen goed: misschien zit je toch wel fijn op ons park. Daarom gaan 

we gewoon door in 2015 met hopelijk weer heel velen die we eind 2015 kunnen bedanken! 
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WAT  STAAT  ER  ZO  AL  TE  GEBEUREN  IN  2015 ? 
 

De goede voornemens van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren voor 2015 

- De drijvende vogeleilanden van wilgentenen/takken in de waterberging opnieuw degelijk 

construeren 

- Plas- en drasplekken aanleggen in de singelstrook waar dieren en planten makkelijk over kunnen 

gaan van water naar wal en omgekeerd 

- De wens van een nieuw toegangshek voor de heemtuin bij de oostingang gaan uitvoeren ... 

- Een houten stapstenen buggetje over het bruggetje bij de vijver in de heemtuin 

- Een nieuw plantenplan voor de caroussel van de heemtuin 

- Inventarisatie planten in de heemtuin verantwoord gaan doen met bruikbare benamingen voor 

een databestand en mooie foto’s om telkens te gebruiken op het heemtuinbord 

- Een met de werkelijkheid  kloppende plattegrond van de heemtuin op de juiste maat afronden en 

ophangen 

- Informatievakken maken vooraan bij de Inkoop voor de bomenroute, de speurtocht, de heemtuin. 

- Opknappen rechtse kastje voor de op te hangen info van de werkgroep NT en inrichten venster 

- Het goed op gang brengen van de Klusklup en de Inventarisatieclub en de Informatieverzamelclub 

met resultaten die inde loop van het seizoen zichtbaar worden. 

- Afronden en beplanten stapelmuur bij de ingang van Eigen Hof 

- Houden van workshops voor alle leden:  

 



EIGEN HOF NATUURLIJK TUINIEREN       PROGRAMMA  2015 

 

3 WORKSHOPS OP ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 -16.00 IN HET CLUBHUIS 

DOOR MACHTELD KLEES, de trajectbegeleider van de AVVN: 

Composteren op 7 maart 2015: 

Composteren is alchemie: van afval naar fris ruikende bosgrond: hoe? 

- Problemen: hoe voorkom je ze en hoe los je ze op? 

Bijenhotels op 25 april 2015:  

- Vele soorten bijen hebben tekort aan hun eigen specifieke nestgelegenheid of er is geen 

goed omgeving. Hoe helpen we ze daarmee en hoe maken we dat? 

- alles over nesten,  leefomgeving, bijenhotels en zelf (leren) maken 

- met kinderactiviteit bijenhotels maken 

Hergebruik snoeihout op 3 october 2015: 

- Bij snoeien komt dik, dun, lang, kort, krom, recht hout vrij: wat kun je daar allemaal mee 

doen?  

- informatie over de verwerking van dat hout 

- een goede takkenril maken, etc.  

2 CLUBS IN DE STARTBLOKKEN: 

De Klusklup: start op zaterdagmiddag 31 januari 2015 14.00 

- gaat klussen aanpakken die het  natuurlijk tuinieren  helpen en ons tuinpark nog mooier 

maken met eigen ideeën, en met wensen van de werkgroep 

- maken, vlechten, recyclen,timmeren, verven, etc. 

De Inventarisatieclub: is al op gang gekomen (per mail en op de tuin) 

- in de heemtuin met planten en foto’s en 1 bord 

- wil verder met de kwaliteit van de informatie, informatie over dieren en andere  

natuurlijk tuinieren-informatie 

Hoe meer zielen en handen . .des te lichtere werken /werkjes ..  en leren van anderen! 

AANMELDEN VOOR ALLES:  -  eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com  

- briefje in de brievenbus van de Tuincommissie.  
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