Eigen Hof wint BVV Natuurlijk Tuinieren prijs: € 7.000.
In de Vroegop Lente 2013 (blz. 6) zagen wij – half
mei - de prijsvraag Natuurlijk Tuinieren: indienen
vóór 31 mei! Wij: dat zijn Margo van Ee, bestuurslid groen, Lidy Beemster, tuincomissie, Joop Kuik,
ex bestuur, en ondergetekende, Lucy Schothorst,
toen nog vagelijk betrokken bij Natuurlijk Tuinieren
van de Bond (BVV). De Bond had een verrassing:
er waren 3 prijzen te verdelen: geld voor projecten
Natuurlijk Tuinieren en begeleiding/scholing daarin.
Voorwaarde: een initatiefgroep van minimaal 4 personen die zich voor minstens 2 jaar zou inzetten
voor het bevorderen van Nat. Tuinieren op hun tuinpark. Meedoen! Dachten wij
dus. Tijd om geheel Eigen Hof erbij te betrekken was er niet. Gezamenlijk hebben wij toen een voorstel ingediend voor 2 jaar met 5 vereiste argumenten, waarom wíj nu de prijs moesten hebben. Tot onze verrassing kwam in augustus een
verzoek bij het bestuur van Eigen Hof aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op 7
september op Dijkzicht. En in september opeens het verzoek met minimaal 5
personen te komen ...naar Dijkzicht. Hadden wij nu gewonnen of niet? Toch wel
dus, samen met Tuinwijck en Buikslotermeer.
Raar begrip: Natuurlijk Tuinieren. Wat is dat nu? Tuinieren is toch altijd ingrijpen in de natuur? Tja, dat blijft het ook en we tuinieren gewoon door op Eigen
Hof. En als het even kan met dat Natuurlijk erbij (dat dóen heel veel Eigen Hoffers ook al heel lang):

1.

Respect voor onze omgeving: zonder bestrijdingsmiddelen en andere in de
grond of het water terecht komende onnatuurlijks stoffen. En het volgen
van natuurlijke kringlopen: composteren, opvangen van regenwater en zo
min mogelijk van je tuin verstopt “onder architectuur” (bestrating en zo).

2.

Respect en als het kan wat comfort voor al onze medebewoners: alle dieren van groot tot bijna onzichtbaar klein die allemaal afhankelijk zijn van
die natuur en die kringlopen. Geschikte planten (voedsel), rustig wonen
(schuilplaatsen) en drinkplekken.

Deze manier van tuinieren is tegenwoordig een vereiste voor de gemeente en
wordt met het lieveheersbeestjes-systeem (1 – 4 stippen voor het Nationaal Kenmerk Natuurlijk Tuinieren) door de overkoepelende landelijke bond (AVVN) zo
veel mogelijk gestimuleerd.

6

Ons voorstel voor 2 jaar en onze argumenten voor de prijsvraag
Voor de nieuwe leden: we waren als park ooit pioniers in het Natuurlijk Tuinieren: vandaar onze alom geroemde groene oase. Daarvoor hebben initiatiefnemers, besturen, tuincommissies, vrijwilligers, enz. al heel veel extra werk verzet
op ons tuinpark en ook heel veel kennis opgedaan en gepoogd over te brengen.
Daarvoor onze nederige dank! Het wordt hoog tijd dat de huidige generatie tuinders (en vooral de jongere) deze zaken bundelen en overnemen, zodat het natuurlijk beheer en de kennis van natuurlijk tuinieren op Eigen Hof blijven bestaan.
Want we hebben al veel: een integraal beheerplan Alg. Groen: (zie onze website), een heemtuin, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, enz. We streven naar zo
natuurlijk mogelijke oevers en natuurlijk waterbeheer, enz.
Wat gaan we doen met die prijs?
We moeten eerst weten wat we er zoal mee mogen doen. De BVV zal dat misschien nog aangeven. Om te weten hoever we al zijn voor de stippen van het
Keurmerk gaan we eerst in het diepe najaar kijken met een AVVN expert. Die
geeft vervolgens adviezen. Dan pas kunnen we echt plannen maken en dan gaan
die plannen naar het bestuur en de leden van Eigen Hof. Immers: we hebben al
een (door de leden goedgekeurd) beheerplan, we hebben al veel dat goed werkt
als we het maar blijven onderhouden. Maar er kunnen dingen beter denken wij
en vooral mooier en plezieriger om in te werken en te ontspannen. Ook voor onze medebewoners uit het dierenrijk is nog veel te verbeteren, zeker als er een bijenkast neergezet gaat worden (daarover komt dan een apart bericht). Wat we
vooral gaan doen: proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden: in de
Snoeischaar, via internet (en dan daarbij altijd in de mededelingenkast). Er hebben zich al meer vrijwilligers gemeld om hieraan mee te werken: hoe meer hoe
beter! Want we zijn van alle kanten gewaarschuwd: er is veel te doen, veel werk.
En ook: wel heel divers en ook heel leuke projecten. Dus meld je aan op het
mailadres van het bestuur of met een briefje in de bus van het bestuur: dan hoor
je van ons. Lucy Schothorst
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