Dit logboek bevat een overzicht van acties en activiteiten die sinds juni 2017 zijn ondernomen om
Klein Dantzig nog mooier, nog natuurlijker te maken volgens de criteria van het Nationaal keurmerk
Natuurlijk Tuinieren. Daarmee dragen we bij aan schonere lucht in de stad, het waterproof maken
van Amsterdam; vormen we een schakel in het ecologisch lint en vergroten we met deze manier van
tuinieren de biodiversiteit.
Ons volkstuinpark is niet alleen een plek voor de tuinders om te recreëren, maar ook voor de
omgeving - voor buurtbewoners om te wandelen, lunchen, picknicken. Ook mensen die in de buurt
werken brengen hier graag hun lunchpauzes door.

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren
December 2020
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Wat vooraf ging
13 mei 2017
In het voorjaar van 2017 wordt in de Algemene Ledenvergadering besloten om voor Klein Dantzig het
Keurmerk NT aan te vragen.
In 2016 is al uitgebreid over dit onderwerp gesproken en op de ALV van 2017 is besloten om over het
keurmerk te stemmen. Bert Kuit (BvV) is bij de ALV aanwezig en geeft een korte uitleg over de
meerwaarde van het keurmerk. Door middel van het behalen van stippen kunnen de tuinparken hun
meerwaarde voor de Stad aantonen. De Bond ziet graag dat alle tuinparken het keurmerk Natuurlijk
Tuinieren van de AVVN behalen, het enige keurmerk dat de gemeente erkent. Er is een groep van
minimaal acht tuinders nodig die zich daarvoor inzet en samenwerkt met de tuincommissie. Op dit
moment kan Klein Dantzig nog niet meedoen aan een traject, want er is een wachtlijst van twee jaar.
Wij komen op een wachtlijst als we ons nu aanmelden.
De werkgroep NT die op dat moment 3 jaar bestaat en 2 leden heeft wordt uitgebreid met nog eens
12 enthousiaste nieuwe leden. In januari 2019 is er, om verschillende redenen, nog een vaste kern
van 7 leden over.
Activiteiten en resultaten Werkgroep Natuurlijk Tuinieren tot voorjaar 2017 :
o Egeltrappetjes en eilandjes in de middensloot;
o het maaibeleid van de strook langs de sloot, met als gevolg dat er steeds meer andere planten
dan gras opkomen. de werkgroep blijft dit maaibeleid evalueren; het maaien van het lange gras is
uitbesteed vanwege de problemen die dit met zich meebracht. Hans van Beek die tot dan toe het
lange gras maaide heeft de KD en Amsterdam verlaten om zich elders in NL te vestigen.
o Carla Kuit heeft een plan gemaakt voor het vogelbosje; dit is ingezaaid met een
wildebloemenmengsel. In 2017 wordt dit stukje uitgebreid.
o in de winkel worden geen producten met gif meer verkocht en wordt het assortiment biologische
producten steeds verder uitgebreid; bestrijdingsmiddelen worden niet verkocht, en mogen ook
niet gebruikt worden op het tuinpark
o november 2015: voorstel voor natuurvriendelijk huishouden Klein Dantzig, en voor afvalscheiding
in het clubhuis
o september 2016: excursie naar tuinpark Buikslotermeer om te kijken hoe ze het daar het
natuurlijk tuinieren aanpakken en het maaien van het gras
o september 2016 - Bomenwandeling op Klein Dantzig onder leiding van Gerard Schuitemaker
o Er worden planteninventarisaties gehouden om veranderingen in het openbaar groen vast te
kunnen stellen.
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Vanaf 14 juni 2017 komt de nieuwe werkgroep
maandelijks bijeen. Er is een agenda/verslag/
actielijst. De voorzitter + notulist rouleren.
September 2017
Er is een evaluatie van het maaibeleid
geschreven met richtlijnen voor het
maaibeleid in de toekomst. Dit is door het
bestuur overgenomen
Cursus Natuurlijk tuinieren door Roos
Broersen, op 3 avonden, voor alle tuinders
Het bestuur van KD had besloten om van het
‘jubileumcadeau’ ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de Bond van
Volkstuinders, de tuinders van KD een cursus
Natuurlijk Tuinieren aan te bieden. Met een
geringe eigen bijdrage was er in de cursus van
Roos Broersen plaats voor 30 tuinders.
m.i.v. najaar 2017
Pauzepraatjes – leden van de werkgroep
informeren de tuinders over het traject NT in
de pauze van het Algemeen Werk; vanaf
voorjaar 2018 doen we dat zoveel mogelijk aan
het begin van het AW om de werkwijze NT te
verduidelijken
14 okt. 2017
Excursie - de werkgroep NT gaat op bezoek bij
Tuinpark Dijkzicht

Najaar 2017
Er is een takkenwal/ nestelgelegenheid
aanwezig – vooraan buiten het complex

Er zijn composthopen – in de boshoek voor
algemeen gebruik
De winkel is gescand op natuurvriendelijkheid
Er wordt gewerkt aan het vogelbosje dat in
afwachting van plannen voor het Voorterrein
een tijdelijke status krijgt. Het stuk wordt
voorjaar 2018 (net als in 2017) ingezaaid met
eenjarigen, na flink wieden wordt in juni nog
eens gezaaid.
Hoog gras: werken aan natuurlijke grasstrook
langs de middensloot (nieuw maaibeleid).
Hein Koningen heeft 2 keer een bezoek
gebracht aan KD en heeft de WNT geadviseerd
over het beheer van het lange gras. Hein is oud
hoofdopzichter van de gemeentelijke
plantsoendienst en was de drijvende kracht
achter het groene erfgoed van Amstelveen.
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Vanaf najaar 2017
De egeltrappetjes en –eilandjes door Hans van
Beek aangelegd hebben onderhoud nodig – er
wordt een inventarisatie gemaakt van
benodigd herstel en aanvulling; nieuwe trapjes
en eilandjes (vlgs nieuw prototype) zijn en
worden gemaakt

Najaar ’17
wilde bolletjes en dotterbloemen geplant

11 maart 2018
Workshop insectenverblijf maken voor de
tuinders. De deelnemers zijn heel enthousiast
en in juli 2018 nestelen er bijen in het
aangebrachte stapelmuurtje bij de winkel!

Carla en Marianne verzamelen ratelaarzaad,
wordt ingezaaid in hoge gras. NB Carla heeft
de Bloemenweidecursus van de Cruydthoeck
gevolgd, welkome kennis voor de werkgroep!

Tot hier toe de acties in de aanloop naar de
schouw van KD op 4 mei, het begin van het
traject
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4 april 2018
Herman Vroklage van de AVVN komt op
bezoek, hij gaat over het NKNT (Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren). Herman komt
ons vertellen wat de spelregels zijn hoe het
traject eruit gaat zien.
Aanwezig zijn: Annelies Snijder, Marga Groen,
Marie Reehorst, Nell Jansen, Carla Kuit en Jan
Bothenius Lohman, Len van Twisk (van het
bestuur)
4 mei 2018
Begin keurmerktraject NT: schouw en
adviesgesprek met onze begeleider vanuit
AVVN - Roos Broersen.

17 mei 2018
Overleg/brainstormsessie met Yvonne Kleber
van commissie Voorterrein over de inrichting
Voorterrein.
We informeren tuinders over de voortgang van
het traject en over NT in het algemeen in de
‘pauzepraatjes’ tijdens het Algemeen Werk en
verder:
Voorjaar 2018 - Informatietafel en
informatieborden zijn ingericht in het clubhuis;
Nieuwe tuinders ontvangen het boekje AVVN
over natuurlijk tuinieren;
Stukjes over natuurlijk tuinieren verschijnen in
nieuwsbrief KD;
Er is een aanzet gemaakt voor een
communicatieplan.
Natuurlijk Tuinieren heeft eigen plek op
website Klein Dantzig

Voorjaar ’18
Grasstrook langs de sloot – aanpak van
woekeraars als brandnetels en zuring tijdens
Algemeen Werk; er is een begin gemaakt met
het bijplanten van op KD groeiende wilde
planten in het hoge gras.
Er is een lijst gemaakt van planten die moeten
worden ontmoedigd.
Juni 2018
Speerpunten van de Werkgroep Natuurlijk
Tuinieren zijn vastgelegd en naar bestuur,
Begeleiders Algemeen Werk en de Cie
Voorterrein gestuurd

De Kruidenborder wordt aangelegd

….. en wordt goed bezocht!

http://www.kleindantzig.nl/prikbord/natuurlij
ktuinieren.html
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5 sept 2018 - Lezing in Pakhuis de Zwijger
‘Van volkstuin tot tuinpark. Hoe kunnen
volkstuinparken tuinparken voor alle
Amsterdammers zijn?’ wordt bezocht door
aantal leden van de WNT.
15 sept 2018 - Workshop Composteren
Onderdeel van traject keurmerk NT – voor
tuinders en buurtbewoners +/- 26 personen aanwezig
De Schaduwborder uitgebreid

28 sept 2018 - cursus zeisen en de overgang
van motormaaien naar zeisen, er is nu een
zeisploeg van 6 tuinders

Bestaande border (insectenmonument) wordt
onderhouden
Juli 2018
Regelmatig worden er planteninventarisaties
uitgevoerd. Ratelaar gedijt goed!

September 2018 - Met AW werken aan de
border naar de boshoek en vogelbosje – teveel
aan woekeraars worden verwijderd.
Sept 2018 - Vlasbekje waargenomen in het
hoge gras middenstrook.
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13 okt 2018 Workshop Dieren in de tuin
Onderdeel van het traject NT, voor tuinders en
buurtbewoners - 11 deelnemers

Maart 2019
Beschrijving van de 5 speerpunten van WNTmet werkzaamheden tbv het Algemeen Werk
2 maart 2019 Afspraak met Martine Vosmaer
over nieuwe inrichting met natuurlijke
beplanting van de border rond
insectenmonument
Aucuba’s worden verwijderd tijdens het AW –
begin gereedmaken voorterrein voor de kap
van de populieren en nieuwe beplanting

13 okt 2018
1e adviesgesprek Roos Broersen + rondgang
10 nov 2018 De Commissie Voorterrein
presenteert plannen – er zijn 3 varianten voor
de herinrichting van het voorterrein.
Maar duidelijk is dat de 2 borders in het
Voorterrein uitgebreid worden en dat daarmee
de grindpaden smaller worden.
Vanwege de plannen voor herinrichting van
het Voorterrein heeft de Werkgroep Natuurlijk
Tuinieren haar plannen moeten opschorten en
in belangrijke mate moeten wijzigen. Dit
betekent ook dat we veel later dan gewenst
met de uitvoering konden beginnen.

11 maart 2019
Populieren op het voorterrein worden gekapt

december 2018 - Start snoeicursus – voor
tuinders en buurtbewoners. De cursus vindt
plaats op 5 zondagochtenden van 10.30 tot
13.00 uur, wordt gegeven door Gerard
Schuitenmaker
januari 2019
WNT heeft regelmatig overleg met commissie
Voorterrein, met het bestuur en de
tuincommissie/begeleiders AW.
feb/maart 2019
Samenwerking met naastgelegen Schooltuinen
- de kinderen snoeien onder begeleiding de
wilgen langs de sloot.
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19 oktober 2019 - 3e adviesgesprek Roos
Broersen
Nov/dec 2019 – de WNT wordt gevraagd
beplantingsplannen en te maken voor de 2
borders in het Voorterrein, er worden bij 3
kwekerijen offertes gevraagd.
Tijdens de winterslaap gaat de werkgroep
door, de beplantingsplannen voor de beide
borders worden gemaakt, de planten worden
besteld bij een biologische kwekerij.
23 november 2019
We planten 1500 Bollen in het hoge gras bij
het clubhuis
13 april 2019
Workshop Stapelmuurtjes bouwen – i.h.k.v.
keurmerktraject door R. Broersen, met 16
deelnemers, ook niet-tuinders
25 mei 2019 - 2e adviesgesprek Roos Broersen
Mei 2019 - Winkelaanbod – er wordt alleen
nog biologische aarde ingekocht en
aangeboden
7 sept 2019 - Workshop planten vermeerderen
– i.h.k.v. keurmerktraject met 20 deelnemers

Help mee bollen planten!
Zaterdag 23 november gaan we aan het werk om Klein
Dantzig voor te bereiden op een vrolijk voorjaar. Vanaf
10.00 uur – 12.00 uur nodigen wij tuinders uit om te
komen helpen gras af te plaggen en bollen te planten.

Veel tuinders kwamen helpen!

september 2019 - Sedumplantjes geplaatst op
het dak van insectenhotel Hans van Beek
De tuinders zijn geattendeerd op de Checklist
natuurvriendelijke tuin, om eigen tuin te
beoordelen
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Februari 2020 – een groot aantal nieuwe
nestkastjes opgehangen.

Februari - De entree wordt breder gemaakt
door de (wilgen)takkenwal een stuk naar
achter te plaatsen, zodat aan de voorkant
ruimte komt voor bloembollen en lage
planten. Je wordt uitgenodigd voor een
wandeling!

April 2020

In de eerste week van februari wordt in
opdracht van de Commissie Voorterrein de
border rond het insectenmonument, door een
externe partij, vergroot en de grond gereed
gemaakt voor de nieuwe beplanting.

De geplande 1e plantdag op 7 maart moest
helaas vanwege de vele regen uitgesteld
worden. De grond is te nat!
Met de tuinders zouden we die dag de border
rond het insecten-monument beplanten met
bij een kwekerij bestelde planten.
Toen het Corona virus (COVID-19) ook in NL
serieuze vormen aannam en landelijke
overheidsmaatregelen werden afgekondigd,
konden ook alle volgende activiteiten niet
doorgaan, zoals

Juni 2020

21 maart 2020 – 2e plantdag, met de tuinders
de border verder beplanten met planten uit de
eigen tuin.
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24 april – de eindkeuring voor het keurmerk
Natuurlijk Tuinieren door de AVVN
keuringscommissie
20 juni – de uitreiking van het
Keurmerk/bekendmaking van het aantal
stippen.
De uitreiking is uitgesteld naar juni 2021.

De werkgroep Natuurlijk tuineren is met in
achtneming van de voorschriften, in het
voorjaar wel aan de slag gegaan met het
inplanten van de border rond het
insectenmonument. De planten waren
namelijk al besteld en afgeleverd!

Het 4e adviesgesprek met Roos Broersen op
13 maart 2020 heeft wel plaatsgehad

April

Mei
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Juni

MEI

De border voor de winkel, ingezaaid met
wilde bloemen(Tübinger)mengsel – mei 2020
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September 2020
De border voor de winkel is uitgebloeid,
schoongemaakt en klaar voor de nieuwe
beplanting.

Dan komen de stapelmuurtjes

Eerst wordt het sierappelboompje gesnoeid

zorgvuldig volgens plan opgebouwd
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We kijken in spanning uit naar het voorjaar!!
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