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Bert Kuit van de Bond van Volkstuinders deelde ons mee dat we binnenkort gebeld worden door de 
AVVN die het startsein zal geven voor een verkort programma om het certificaat Natuurlijk Tuinieren 
te behalen. We hebben alle hulp daarbij nodig. We houden u op de hoogte.

Wat is er tot nog toe gedaan?

• De Jan Hoekseltuin is een paradijs geworden voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.

• De buxus is door de tuinders van Algemeen Werk opgeruimd en er komt geen nieuwe buxus voor in
de plaats. Heel fijn dat de coördinatoren van het algemeen werk betrokken zijn bij het natuurlijk 
tuinieren.

• Om de grond in de Jan Hoekseltuin vruchtbaarder te maken zijn er dit jaar, in samenwerking met 
Algemeen Werk, eenjarige planten, vooral groenbemesters zoals lupine en bijenbrood, ingezaaid in 
de strook langs de campanula.  

We hebben te maken met veel tuinafval in de Jan Hoekseltuin. Zijn er suggesties voor andere 
plaatsen voor compostbakken ten behoeve van het algemeen groenafval?

We gaan ons verdiepen in hoe we juiste compost kunnen maken door middel van goed wormen-
beheer binnen de mogelijkheden van Buitenzorg.

Ook willen we, na de droogte van de afgelopen zomer, nadenken over hoe we de wateropvang 
kunnen verbeteren zodat we het verbruik van drinkwater voor het sproeien terugdringen. Suggesties 
zijn van harte welkom.

Het bouwen van meer insectenhotels, verspreid over Buitenzorg, staat op ons verlanglijstje.

Misschien komt er nog een workshop composteren in de loop van 2019.

Begin dit jaar heeft Irene de Pijper, pionier en coördinator van de commissie Natuurlijk Tuinieren, de 
commissie verlaten. Ook Marianne Jeuken die als taak had de vergaderingen te notuleren en de 
externe contacten te onderhouden heeft de commissie verlaten. Beiden naar aanleiding van verschil 
in opvatting over de interne en externe samenwerking. Zij blijven het natuurlijk tuinieren op 
Buitenzorg een warm hart toedragen en willen daaraan hun bijdrage blijven leveren.

Het is de wens van de commissie Natuurlijk Tuinieren om in afgeslankte vorm verder te gaan en 
tuinders te blijven motiveren hun tuinen op natuurlijke wijze te gaan beheren en de ecologische 
waarde van Buitenzorg te vergroten.


