Lieveheersbeestje
met 4 stippen
Op 31 mei 2013 heeft Roos Broersen een herbeoordeling
uitgevoerd in het kader van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren, namens het AVVN
(Algemene Vereniging Volkstuinparken Nederland).
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et percentage is uitgekomen op 87%, en
daarmee ruim voldoende om onze vierde stip
te behouden. Wij zijn daar uiteraard erg blij
mee en vinden het erg plezierig dat Roos in haar rapport
zo veel goede adviezen geeft.
Bij deze beoordeling keek Roos naar de inrichting en
het beheer van het tuinpark: bodembedekking, oevers,
slootkanten, poelen, bermen, omheining, maaien en bemesting. Verder stonden de volgende vragen centraal:

H

logisch dat zo’n keuring vele uren in beslag neemt.

·Is er sprake van inheemse plantensoorten?
·Hebben we maatregelen genomen ten behoeve van
insecten?
·Besteden we aandacht aan watervegetatie?
·Hoe staat het met de verlandingsoevers?
·Zijn er broed- en nestplaatsen en zijn er schuil mogelijkheden?
·Hebben we gebruikgemaakt van kunstmatige of
natuurlijke materialen?
·Hoe staat het met de opstallen?
·Hoe gaan we om met ongewenste kruiden?
·Welke artikelen bieden we in de winkel aan?
·Hebben we aandacht voor de milieuzorg?
·Scheiden we afval?
·Vangen we regenwater op?

Toekomst

Ook werd gekeken naar de wijze waarop wij voorlichting geven en of we dat gestructureerd doen en schriftelijk, en of we cursussen en rondleidingen geven. Ook de
meer bijzondere elementen kwamen aan bod, zoals de
bijen, de seniorenondersteuning, het jubileum- en zorghuisje, de mentoren, de open tuinendag met tuinkunstmarkt, de wijze waarop we de aspiranten voorlichten,
onze bijzondere en monumentale bomen, de wandelfolders, het professionele blad Ons Buiten, de vlindertuin en de banken van gerecycled materiaal. Het is dus

AVVN
Herman Vroklage, communicatieadviseur van het
AVVN, feliciteert tuinpark Ons Buiten met de prolongatie van de vier stippen en de prachtige score van 87%
en spreekt zijn verwachting uit dat wij, mede met de
goede adviezen van Roos Broersen, de daling van 3
procentpunten prima kunnen inhalen.

Het Nationaal
Keurmerk
Natuurlijk
Tuinieren is
gedeponeerd
bij het Benelux
Merkenbureau.
Op dit moment
zijn er in Nederland ruim
25 tuinparken
die het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren mogen
dragen.

De uitkomst van de keuring is wel in lijn met onze verwachtingen: wij kunnen het natuurlijk tuinieren nog
verder uitbouwen. En vooral bij inrichting en beheer,
]RZHODOJHPHHQDOVVSHFL¿HN]LMQQRJ]DNHQRSWHSDN
ken. Verder laten wij op het gebied van voorlichting
nog veel punten liggen.
Doordat Erik Hooijberg zich, namens het bestuur, speFL¿HN EH]LJKRXGW PHW *URHQ YHUZDFKWHQ ZLM GDW GH
DDQGDFKWYRRU*URHQ]DOWRHQHPHQ+LHUELM]DOYRRUDO
het natuurlijk tuinieren voorop staan. Het houden van
de cursus ‘natuurlijk tuinieren’ is hier een goed voorbeeld van. Wij hopen dat wij in de toekomst op de
medewerking van veel tuinders voor het natuurlijk tuinieren kunnen rekenen.
Uiteraard verwachten wij dat alle tuinders het natuurlijk tuinieren ook op hun eigen tuin een warm hart (blijven) toedragen.
De uitkomst van de herbeoordeling onderstreept opnieuw dat het behouden van tuinpark Ons Buiten op de
huidige locatie meer dan logisch en gerechtvaardigd is.
Het bestuur bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan
het succes van het natuurlijk tuinieren. a
Het uitgebreide rapport is te lezen op onze website:
ons-buiten.nl.
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