Nieuwsbrief Project Natuurlijk Tuinieren
Tuinpark Buitenzorg, zomer 2020
AVVN ofwel de jacht op de lieveheersbeestjes:

De geplande workshops zijn niet doorgaan vanwege de coronacrisis.
Het is – zomer 2020 - nog niet duidelijk hoe het traject vervolgd wordt.
Na de eerste workshop Compost, het zwarte goud komen er in elk geval
nog wel 3 of 4 workshops gegeven door Roos Broersen:
Watervriendelijke tuin, Kundig snoeien, Planten vermeerderen of
tuinieren met dieren. Nieuwe data worden later bekend gemaakt.

Gerealiseerd

1. De samenwerking van de groepen Algemeen Werk (AW) en Natuurlijk Tuinieren(NT) is een feit.
De begeleiders van de AW-groepen en de werkgroep NT werken aan hetzelfde doel. Daarom is het
verstandig om de twee groepen te laten samensmelten .
Voorstel: een nieuwe overlegstructuur die twee maal per jaar bij elkaar komt. Een keer in het
voorjaar (meestal in maart) met als onderwerp 'wie/wat/waar en waarom welke werkzaamheden
uitvoeren', een tweede keer na de zomervakantie, met als onderwerp of de eerder genomen
besluiten qua werkzaamheden aanpassing behoeven.
2. Een nieuw stuk algemene tuin (voormalig onderdeel van tuin 46) met een kas en fruitbomen is in
gebruik genomen. De grond wordt in twee jaar tijd omgevormd tot een bloemenweide .
3. De hoofdingang is opgefleurd met zonnebloemen. Blijft een kwetsbare plek, zo aan de openbare
weg. Voor volgend seizoen is een bloemenlint wellicht een betere optie.

Uit te voeren in zomer/herfst 2020
– Altijd overleggen over hoe & wat & waar te planten in de openbare stukken groen van Buitenzorg.
– Realisatie betere waterhuishouding d.m.v. watertonnen.
– Herinrichten compostbakken algemeen werk:
De huidige bakken in tuin 0 en 98 werken redelijk tot goed. De compost die geoogst wordt voldoet, is
los en rul. Wel veel takjesvervuiling. Deze worden bij het leeghalen van de compostbakken verzameld
in een takkenwal en uiteindelijk steeds deels verhakseld.
- Er gaat een test gedaan worden op de nieuwe kastuin (46a) met een andere mogelijk betere manier
van composteren. Daarvoor gaat er bruinkarton gebruikt worden. Dit karton, gelegd tussen het
groenafval, zou meer ‘rode wormen’ moeten opleveren.
– Het aanstellen van een compostmeester stuit vooralsnog op gebrek aan beschikbaarheid.
Voorlopig moeten de begeleiders van de werkgroepen steeds herhalen wat wel en niet in de
compostbakken terecht mag komen. Zo moeten bijvoorbeeld Duizendknoop, Zegge, Klimop en
takken niet in de groenbakken. Duizendknoop en Zegge afvoeren; Klimop kan in de speciale
klimopbak in tuin 98, rechts in de tuin voor de heg in de kleine bak. Grote takken moeten op de
stapel achterin en kleine takjes op de stapel langs het hek links aan de straatkant. Tuin 98 is verder
niet privé te gebruiken.
– Peter werkt gestaag verder aan de bouw van betere compostbakken

Workshop(s) Nestkastjes / Egelhuizen / Insectenhotels

– Nienke & Peter gaan informatie inwinnen hoe nestkastjes te bouwen voor verschillende vogels en
vleermuizen en waar we materiaal kunnen verkrijgen. Wellicht in het najaar al een doe-dag.
– Egelhuisjes zijn ook mogelijk. Die dan de buurt van compostbakken plaatsen.
– Linda wil het nieuwste insectenhotel achter de kantine afmaken. Voor de twee oudere
insectenhotels zijn nieuwe houtblokken met gaatjes nodig voor de metselwespen. Deze houtblokken
moeten elke twee jaar vervangen worden.

Oude bomen, nieuwe bomen en aanverwante wensen
– Algemene regel is dat het aanvragen van een kapvergunning altijd via het bestuur loopt.
– De Pomologische Vereniging Noord-Holland inschakelen om onze oude fruitbomen van een naam
te voorzien.
– Zodra er een greppelbuis onder het grasveld bij de grastafelvijver is gelegd (in het najaar 2020?),
lopend van tuin 91 naar de greppel aan de overkant, kunnen we het terrein daar gereedmaken om er
twee of drie nieuwe fruitbomen te planten.
– We willen het hebben/gebruiken van een compostbak/plek op iedere privétuin bevorderen.

Overzicht van algemene grond op Buitenzorg + de beheerders

– Tuin Nul / Jan Hoekseltuin: Sonja en Loes + AW
– De bijen en bijenkasten: Marike (uit Vogeldorp)
– Grasveld en zithoek achter het Verenigingsgebouw: AW
– Onderhoud beeldentuintje bij de beukenhaag t/o tuin 1: Irene Pijper (komende 2 jaar)
– De Kas en fruitbomenpunt in tuin 46a: Sonja Ramaker
– De eerste punt vanaf tuin 46a: AW
– De tweede punt vanaf tuin 74: AW
– Ketjenplantsoen
Middencirkel: Jos
Grasveld daaromheen: AW
De vier punten: Noor, Sonja en Nina eventueel i.s.m. AW.
Herinrichting twee delen van het Ketjenplantsoen: Sonja en Nina.
– Grasveldje t/o tuin 80 (fruitbomen NT en gras maaien): AW en Nina
– Tuin 98; werktuin voor houtopslag en groenafval van de werkgroepen: Nina
– Tuin 98a; bloemen/bessen/appels: Nina
– Tuin 98a; gras maaien: AW
– Achterpad, binnen- en buitenkant van het hek deels verzorgd door Inge (tuin 99), de rest AW.
– Greppels uitdiepen/nalopen/kanten verstevigen: AW i.s.m. aanpalende privétuinders.

