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SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BEOORDELING
No.

Aanwezig

CATEGORIE

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekende
punten

II.

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX

A.

Inrichting en beheer, algemeen

A.1

Bodembedekking/kruidlaag

12

10

A.2

Oevers, sloot(kanten) en greppels

23

16

A.3

Vijvers en poelen

6

2

A.4

Grasvelden

9

4

A.5

Bermen

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

1

1

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Bosjes

6

2

Bloemborders

6

4

Bomen

5

5

9

8

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

4

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

4

2

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

1

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

12

5

B.b
B.b.1

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

Aanwezig

CATEGORIE

Afwezig

Potentie

Max.
punten

ToeGekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

10

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

6

Opstallen en dode materialen van de
afdeling

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
gemeenschappelijke sopstallen

4

2

C.2

Dakdekking op gemeenschappelijke opstallen

8

4

C.3

Verharding

4

3

D.

Inkoop/winkel

D.1

Aanbod diverse producten

4

4

D.2

Aanbod beschermende middelen

D.3

Aanbod bouw- en tuinmaterialen

4

2

D.4

Aanbod materialen voor afscheidingen

1

0

D.5

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve
van dieren

2

0

9

0

11

8

5

1

6

5

15

7

5

4

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)

9

2

25

3
27

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN
TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

271
172

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten: 271
Behaalde aantal punten: 172

(100 %)
(63%)
Toekenning is : 3 STIPPEN

Beantwoording van de inventarisatie- en beoordelingslijst vindt plaats voor de aanwezige
onderdelen en de potentiële onderdelen. De punten die tussen haakjes vermeld worden zijn
de maximum punten die verkregen kunnen worden. De advies- & begeleidingscommissie kan
minder dan het maximum aantal punten toekennen.
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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
Bodembedekking/kruidlaag

O spontaan opgekomen vegetatie is pleksgewijs
aanwezig (1)
X ongeveer de helft onder de struiken is bedekt met
ongestoorde bodemvegetatie (3)
O onder alle struiken wordt de vegetatie met rust gelaten
(5)
X de strooisellaag (afgevallen blad), bloeistengels en oude
takken blijven liggen (5)

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

X ja (2)
O nee

3

5
2

10
Entree is prachtig geworden met de takkenwal meer naar achter. Veel variatie en
stinzenplanten. Ga zo door!
2.
Oevers, sloot(kanten) en greppels : Maximum aantal punten 23
Bij Klein Dantzig: Oevers langs de centrale sloot
Maaifrequentie:
O 3 tot 6 maal per jaar (1)
X
1 tot 2 maal per jaar (3)

3

O Planten worden gefaseerd gemaaid (5)

0

Afvoeren van gemaaid materiaal

X ja (2)

2

Sloten worden geschoond

X ja
O nee

Maaien van de slootkanten

Beschoeiing aanwezig

Oeverbegroeiing

O nee (5)
X ja
X ja (2)

Afvoer via park Frankendael,
mooie samenwerking.
Indien ja, verplicht door de
overheid:
X ja
O nee
X Materiaal wordt afgevoerd (2)
Indien ja,
X natuurlijk materiaal (3) hout
O kunstmatig materiaal
Indien ja, past bij de omgeving:
X ja (1)
O nee

2

3
3
16

Ga gefaseerd maaien toepassen! Door stukken met enkele weken tussentijd te
maaien, verspreid je de bloei als voedselbron voor insecten.
Heermoes wordt door velen gezien als een lastig onkruid. Het plantje bestaat
echter al langer dan de mensheid, dus staak het gevecht er tegen. Heermoes haalt
mineralen omhoog en breekt dichtgeslagen grond open. Pluk of maai de heermoes
en breng het vers of gedroogd weer terug op de oever als mineralen-gift. Afvoeren
van heermoes vergroot de ‘noodzaak’ voor de plant om daar te groeien. Lavameel
strooien kan ook, dat bevat dezelfde mineralen, maar breekt de grond niet open
met diepgaande wortels zoals heermoes dat doet.
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3.
X

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6
Direct contact met de ondergrond (grondwater)

X

Ondiepe en moeraszones aanwezig (2)

X

Onder waterplanten aanwezig
(1)

O

1

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

Drijvende planten aanwezig
(1)

De vijver / poel naast de winkel biedt volop kansen om een prachtige
amfibieënbiotoop te worden. Met bankjes, een bruggetje, stapelmuurtjes etc. De
vijver/poel is nu aan het verlanden met vooral lisdodde. Zonde. Wellicht kan hier
een projectgroep mee aan de slag vanaf 2022? Met aansluiting bij een poelen- of
amfibieënwerkgroep in de buurt? Bijv. Ravon afdeling NH, contactpersoon Geert
Timmermans harmat4@xs4all.nl
4.

1

2

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9 (Bij het clubhuis)

O
X
O
O
X

nooit
1 à 2 maal per jaar (4) (met de zeis)
3 tot 6 maal per jaar (3)
7 tot 20 maal per jaar
meer dan 20 maal per jaar (randen 1x per 2 weken)

O

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

4

4
Een mooi stuk groen met bollen en diverse kruiden. Goed dat de randen vaker
gemaaid worden en hoger gras niet omklapt op het pad. Gefaseerd maaien zou
ook hier de soorten rijkdom en bloei ten goede komen. Doen! Complimenten voor
het zeismaaien.
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5.

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

Maaisysteem

O motormaaier en bosmaaier
O zeis

Maaifrequentie

O
O
O
O
O
O

Afvoeren
gemaaid
materiaal

O handmaaier
O anders

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

O ja (2)

NVT
6.

Omheining/afscheiding rondom complex : Maximum aantal punten variabel

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

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

1

1
Als de bomen herplant zijn, kan het hekwerk bij de entree met meer klimmers
begroeid raken.
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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

O

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

NVT

Bij de heggen O Enkele inheemse soorten aanwezig
zijn
(1)
aanwezig:
O Ongeveer de helft van de heggen
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)

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)
X Ongeveer de helft van de bosjes
bestaat uit inheemse soorten (2)
Bij de entree: vlier, liguster, krent
(aucuba).

X één of twee soorten bloeiend 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)

2

2
Breng meer variatie in de begroeiing aan. Denk hierbij ook aan besheesters en
wintergroene heesters. Met bijvoorbeeld vuurdoorns maak je een prachtige
schuilplek voor vogels. Ook hulst zou hier niet misstaan en draagt bij aan een
bijenfeest. Denk aan Ilex crenata of de schijnhulst Osmanthus burkwoodii.
Logisch dat dit pas aan de orde komt als het besluit over het al dan niet kappen
van de populier is gevallen. Ik denk dat kap nu of over enkele jaren onvermijdelijk
is.
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Bloemenborders : Maximum aantal punten 6
Bij de
bloemborders zijn
aanwezig:

Centrale border bij entree + voor de winkel

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

O één of twee soorten
X meerdere soorten (2)

O Overwegend inheemse soorten
(4)

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

4

4
Digitalis, zenegroen, nagelkruid, beemdkroon staan er mooi bij. Breid de soorten
met sier- en natuurwaarde gestaag uit.

Bomen : Maximum aantal punten 5
X

Bomen aanwezig (1)

O
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
Indrukwekkende knotwilgen die vele plantensoorten herbergen en om en om
geknot worden. Een plaatje! Als de grote populier gekapt moet worden, zou het
hout benut kunnen worden in een stobbetuin, op de locatie waar nu nog de
gemeenschappelijke composthoop ligt. Zoek voor inspiratie op ‘Stumpery’. Een
mooie vervanger voor de populier is wellicht de moerascypres Metasequoia
glyptostroboides, een naaldverliezende conifeer die graag aan de waterkant staat.

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

3
8

Benut de heermoes meer door deze te plukken en vers of gedroogd terug te
brengen op die plek.
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Maatregelen t.b.v. insecten : Maximum aantal punten 10
X Belangrijke stuifmeelleveranciers aanwezig (2)

Esdoorns, cotoneaster, ajuga etc

2

X Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

Bollen, daslook, ajuga, digitalis,
smeerwortel, etc

2

X Planten als voedselbron voor rupsen aanwezig
(2)

Pinksterbloem, liguster

2

X Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

Takkenwallen en stapelmuurtjes,
dode plantresten laten staan in
winter

2

X Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

Ingezaaid bijenmengsel

2
10

3.

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7

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

Nymphaea Pygmaea aanwezig +
(teveel) lisdodde

2

X

Toegankelijkheid voor dieren vergroten
met ondiepe paaiplaatsen die
voldoende open blijven +
schuilplekken aan de oever in de vorm
van stobbes, stapelmuurtjes,
oeverplanten etc.

1

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

X Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

Kan vele malen beter! Start een
vijver/poelenproject met betrokken
tuinders en deskundigheid van buiten.

1

4

4.
X

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

2

Verlanden en verruigen gaat vaak gepaard met vermindering van de soorten rijkdom. Houd
de lisdodde en de Solidago in toom.
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2

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

Doornstruiken aanwezig (2)

O dichte doornstruiken (1)

O

Groenblijvende planten aanwezig (2)

O

Andere natuurlijke nestmogelijkheden aanwezig
(2)

knotwilgen

1
1

Hier valt nog veel te winnen. Plant zuurbes en vuurdoorn voor de vogels en de
bijen! Aucuba’s en de conifeer achter het clubhuis mogen liever gaan t.b.v. meer
inheemse soorten.
6.
O

Wand/gevelbegroeiing : Maximum aantal punten 3 NVT
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
NVT

b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

X

Droge/stapel muren aanwezig (2)

X

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

O

Mos begroeiing op droge/stapel muren
(2)

O

Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)

O

Optimale muurbedekking (2)

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

3

5
Mooie stapelmuurtjes gebouwd voor de winkel. Optimale groei van muurplanten
mag zich nog ontwikkelen. Grotere stapelmuren bij de te ontwikkelen
amfibieënvijver lijkt een goed idee.
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2.
Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk materiaal: Maximum aantal punten (20)
O

Steenhopen aanwezig (4)

Doen!

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

X

Holen aanwezig (4)

O

Broeihoop aanwezig (4)

O

Dood onbehandeld hout aanwezig
(2)

O

Bundels van droge plantenstengels
(2)

4
In muren en knotwilgen

4

Check de potentie voor ringslangen bij Ravon NH

x

Bankjes van stammen bij de vijver

2

Doen!
10

Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

overig

materiaal:

maximum

aantal

X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

punten

12
2

O Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid aangebracht Plek voor egelhuizen?
(2)
X Vleermuiskasten aanwezig (2)

2

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

Mag meer!

O Hommelnestkasten aanwezig (2)

Doen!

O Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)

Steenhopen maken

1

6
Ook hier vallen nog keurmerkpunten te behalen. Leuk om de bouwen-voorbeesten-bouwsels te maken tijdens een workshop.
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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)

winkel

X

Andere verf

clubhuis

O

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...

2

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

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

O

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

X

Overig

Op beestjeshotel: plaats de sedumtrays wat minder
schuin en met een omlijsting zodat het plastic wegvalt
achter een houten rand. Is er een vegetatiedak mogelijk
op de bijenstal?

4

Dakplaten van gerecycled kunststof
4
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3.
Verharding : Maximum aantal punten 4
Meerdere antwoorden mogelijk
O

Graspaden (2)

nvt

X

Houtsnippers (2)

Door centrale border bij entree

2

X

Grint

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

1

X

Tegels

O

Halfverharding

O

Asfalt/bitumen

O

Anders

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

namelijk.....
3
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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

O

Bestrijdingsmiddelen

X

Meststoffen: koesmestkorrels en lavameel

X

2

X

Potgrond : tuinaarde en compost

X

2

O

Zaai- en plantgoed

O

Staken

O

Anticorrosiemiddelen

O

Folies

O

Lijmen

X

Anders: snuisterijen, honing, jam, boeken, gereedschap tbv
Klein Dantzig. Plus zand en gasflessen > andere locatie ivm
aanvoer

Nb Kokosgrond is turfvrij. Gebruik / verkoop non-woven gronddoek.

2.

4

Aanbod beschermende middelen : Maximum aantal punten 4 NVT

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 Onbehandeld (2)
O Behandeld

X

Gerecycled materiaal (2)

Stenen, gereedschap en planten

O

Steen

O

Dakpannen

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

2

2
Overweeg de gezamenlijk inkoop van onbehandeld hout via
duurzaamhout.nl om het gebruik hiervan bij tuinders te
stimuleren. Geïmpregneerd hout wordt ‘verduurzaamd’ genoemd,
maar bevat schadelijke stoffen die uitspoelen.

4.

Aanbod materialen voor afscheidingen : Maximum aantal punten 1

O

Onbehandeld hout (1)

O

Geïmpregneerd hout

O

Gaas

O

Anders, namelijk ...

Zie boven.

0
5.
O

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

Vogelshuisjes, etc Doen!
0
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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

X

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

O

Gas

O

Maatregelen voor zuinig
energiegebruik zijn genomen (5)

Onderzoek de mogelijkheden

Nog niet, doen!

0
Voorzetramen plaatsen? Ledlampen? Onderneem zoveel mogelijk
energiebesparende acties!

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

X

Composteren GFT-afval

1
X Composthoop collectief ingepast in de omgeving
(1)
Grote centrale composthoop gaat over in meerdere
kleinere composthopen op het terrein; zorg voor een
stevige en flexibele vorm (palen + 5x5cmgaas?).

2

O

Inzamelen overig groen afval

O

Composteren overig groenafval

X

Hergebruik van snoeihout

Takkenwal en houtsnippers

1

X

Hergebruik van bouwafval

tegels

1

X

Anders, namelijk ...

Jaarlijkse plantjesdag

1
8
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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)

Doen!

1

O Afvoer regenwater naar poel (1)
O Afvoer regenwater naar bezinkput
O Afvoer regenwater naar riool
O Afvoer afvalwater naar oppervlaktewater
O Afvoer afvalwater in bodem (septic tank)
O Afvoer afvalwater naar helofytenfilter
(zuiveringsveld) (1)
O Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
1
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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)

Complimenten!

1
4
5

2.

Voorlichting via digitale nieuwsbrief (1x p/mnd) en website : Maximum aantal punten
15
regelmatig
af en toe
nooit

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

x

Voorlichting over natuur

O

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

X

5

X

2
X

0

7
Blijf het natuurlijk tuinieren uitdragen via de nieuwsbrief en website. De website
bevat veel goede informatie, maar kan meer gebruiksvriendelijk en toegankelijk
opgezet worden. Uiteraard is dat een enorme klus, maar zeker de moeite waard.
bekijk websites van andere tuinparken ter inspiratie. Misschien is er een opzet te
kopiëren voor Klein Dantzig.

3.

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

4

4
Houd de informatie opgefrist, zodat het aantrekkelijk blijft om te lezen.
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4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4 NVT

O

Mondeling (door beheerder) (2)

O

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

5.

Tuinbegeleiding (persoon of commissie) : Maximum aantal punten 9

X

Aanspreekpunt aanwezig (5)

2 compostmeesters

2

O

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis
regelmatig bij

Via
O tijdschriften en boeken (1)
O cursussen (2) bij Velt?
O anders (1)
2

Blijf kennis opdoen en delen met wie wil.
6.

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies : Maximum aantal punten 25
regelmatig
af en toe
nooit

X Cursussen

X

1

X lezingen

X

1

O Tentoonstellingen

X
X

X Excursies
O Anders

1
X
3

Zoek hierin de samenwerking met andere tuinparken, er valt zoveel te leren en uit
te wisselen! Zoek ook de expertise bij de eigen tuinders.
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III BIJZONDERE ELEMENTEN

-31-

Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Ligging midden in A’dam, veel
Opgenomen in wandelroute
wandelaars, Oase van rust en
Amstelstation- Science Park
biodiversiteit.
Samenwerking met park Frankendael
Verwerken maaisel en snoeihout
Knotwilgen
Schooltuinen helpen met knotten
Winterbomen - wandeling
Mooi! en uit te breiden naar de
andere seizoenen
2 Compostmeesters
Stimuleren het zelf composteren op
de tuin
Plantnamen op bordjes
Mooi gedaan!
Grote ratelaar op de oevers
Mooi gedaan!
Bijenstal, imker, honingverkoop
Brengt de natuur dichtbij
Bijzonder beestjes-hotel
In vorm van grachtenpanden, mooi
Jaarlijkse plantenmarkt
Met Frankendael en Groei&Bloei
Potentilla-snoeisel naar Artis
Als nestmateriaal voor pinquins

Totaal aantal bonuspunten

4

3
3
2
2
2
2
2
3
2
2

27
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