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Een tuin is meer dan er staat
de groei van vroeger
groei die komen gaat
wandelen in een tuin
is dwalen in een ruim geheugen
……….
Dick Hillenius in ‘Verzamelde gedichten’.
Wat is er gedaan:
Ten behoeve van Algemeen Werk zijn in de Jan Hoekseltuin nieuwe compostbakken achter café Mol en een takkenwal rechts van de
bijenstal gemaakt. De afrastering van de bijenstal is zo dicht genoeg. Aan de voorkant van de stal komt een hekje om de aandacht er extra
op te vestigen de bijen met rust te laten.
Beide bijenstallen zijn nu bewoond door wilde honingbijen. Er heeft zich een hommelvolkje in het insectenhotel gevestigd.
De aanplanting voor het bijenscherm bestaat uit planten met een grote voedselwaarde voor insecten. Ook in de verhoogde droogbak bij de
vijver die is schoongemaakt, evenals in de verhoogde bakken waar nu nog aardbeienplanten staan die eerst moeten uitbloeien en geen
vrucht meer dragen komen dergelijke planten.
Er zijn gebruiksregels voor de Jan Hoekseltuin opgesteld.
Er komt overleg met de coördinatoren Algemeen Werk over hoe natuurlijk tuinieren via een beplantingswerkplan stapsgewijs op Buitenzorg
ingevoerd wordt.
We zijn naar tuinpark Dijkzicht geweest om te zien en te horen hoe daar natuurlijk tuinieren succesvol is gemaakt.
Ideeën genoeg: workshops takkenrillen maken, tuinafval verwerken, bladerhopen maken en gefaseerd snoeien in de herfst, stekjesmarkt in
het voorjaar, groepen schoolkinderen rondleiden, thematuinen, etc.
Wat zijn de plannen:
Buitenzorg geeft zich op via de Amsterdamse Bond voor Volktuinders bij de AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in
Nederland) voor het behalen van het certificaat Natuurlijk Tuinieren.
Voorafgaand aan de volgende Algemene Ledenvergadering zal de imker over de bijen op Buitenzorg vertellen.
Er wordt een kast gemaakt in de Jan Hoekseltuin voor het Nieuwsbulletin en andere informatie over natuurlijk tuinieren.
In de plantenbakken in de Jan Hoekseltuin komen bordjes met de namen van de planten. In de toekomst worden ideeën over het vergroten
van de sociale en educatieve functie om ons voortbestaan meer kans te geven verder uitgewerkt.
Er wordt nagedacht over hoe we andere delen van het park kunnen betrekken bij natuurlijk tuinieren.
We gaan zoveel mogelijk biologische producten in de kantine gebruiken. Er wordt gekeken naar biologische producten voor de winkel.
We nemen contact op met de stichting Vliegenbos met de vraag hoe we op het gebied van natuurlijk tuinieren verbinding kunnen maken
met het Vliegenbos. Ook willen we in verband met de toekomstplannen van de gemeente ten aanzien van wonen in Noord en de
bereikbaarheid van de ring kijken wat dit voor Buitenzorg kan betekenen.
Tuinders met ideeën over al deze plannen zijn welkom en kunnen zich bij ons melden.

