Nieuwsbrief Project Natuurlijk Tuinieren
Tuinpark Buitenzorg, voorjaar 2021
door: Nina (tuin 80)
Vrijdag 9 april 2021 overlegden Sonja (tuin 43), Gerrit (tuin 91) en Nina
(tuin 80) via een online sessie videobellen met Roos Broersen, adviseur
Nationaal Keurmerk Tuinieren van het AVVN.
Een aantal punten van de vorige bespreking bleven staan, andere konden weggestreept. Wat bleef
en wat nieuw is:
1. Composteren
• Strategie inzake het goed beheren en maken van composthopen. Sonja en Nina gaan de Groote
Braak bij Halfweg bezoeken want daar lijkt veel te leren over composteren. Daar doen we dan weer
verslag van.
• Belangrijk is dat de nu uitgeschreven aanwijzingen in Tuin Nul en tuin 98 goed worden opgevolgd.
Deze aanwijzingen zijn natuurlijk ook toepasbaar op de composthoop in eigen tuin.
Wat niet in de compostbak mag/kan, dient afgevoerd te worden.
Profiteer van de natuur en maak een composthoop in eigen tuin, je zult er veel profijt van hebben.
Minder weggooien in de container, mooie compostaarde eraan overhouden en bij de verkoop van je
tuin levert het geld op. Een eenvoudige houten bak of schermen van wilgentenen voldoet. Zo kan je
makkelijk alles steeds omzetten in tegenstelling tot de plastic groene bakken, waar niet veel aan te
beleven valt.
Zodra het werken in groepen weer kan, zal Nina, voorafgaand aan de werkochtend, een praatje
houden over composteren.
N.B. Het bestuur gaat bij de Bond aankaarten dat de opbrengstprijs van zowel composthoop
als waterton best meer zou mogen zijn om te stimuleren om deze te maken en/of aan te
schaffen.
2. Kleine dieren
• Er moeten nog steeds nestkastjes voor vogels/egels getimmerd worden. Suggestie: maak
bouwpakketjes van de onderdelen. Dit idee wordt uitgewerkt.
• Insectenhotels waarin hout met gaatjes liggen dienen elk jaar vernieuwd of uitgeboord te worden.
Insecten zijn vies van oudjaarrommel.
3. Uitzonderlijke bomen
• Martin Goosens (tuin 99) en Gerrit doen dit jaar de inventarisatie van de bomen. Die zal t.z.t.
worden gepubliceerd.
4. Buurt betrekken bij het tuinpark
• We zijn op zoek naar de mevrouw die steeds haar gft-afval in de groenstrook stort. Wie kent haar?
We willen haar een voorstel doen omtrent het afstorten.
• Lucie benadert inmiddels kleuterschool De Kinderboom, i.v.m. natuurlessen op Buitenzorg.
• Er staan moestuinbakken in tuin 46 en Sonja is in contact met “Sweet 70”, een gemeenschap van
70-plussers uit Amsterdam met 'een nieuwe kijk op ouder worden'. De bakken komen dit voorjaar al
tot volle bloei! Van twee bakken gaat de opbrengst in de kantine gebruikt worden om onze node
gemiste feestjes op te luisteren.

• De bramenstruik buiten het hek aan de Zamenhofstraat is teruggedrongen. Kunnen we voor het hek
laagblijvende, prikkelende planten planten? Bijvoorbeeld Berberis of Rosa Rugosa?
Gerrit onderneemt actie om maaien door het Stadsdeel te voorkomen, alhoewel die nooit maaien
tegen het hek aan, want teveel gedoe: bomen, heesters en allerlei rotzooi bij tijd en wijle.
5. Hoofdingang opleuken
• De entree moeten we opfleuren maar een een of meer mensen ziet dat niet zitten en vernielen de
boel steeds. Roos adviseert toch te blijven proberen welke planten wel vandalismebestendig zijn.
• De grofvuil-plek nabij de hoofdingang verplaatsen we één paal verder, zodat het afval niet steeds zo
dicht bij de poort afgestort wordt. Het gat in de grond wordt gedicht met haksel. Het bestuur gaat
akkoord.
6. Ketjenplantsoen in wording
• Het Ketjenplantsoen is aan één zijde nog steeds onder constructie, de onderhandelingen met de
kweker haperen een beetje. Sonja heeft uit eigen kweek al wat uitgezet. De greppelkant is aldaar
verstevigd.
• Er is een rozenperkje aangelegd van her en der alleenstaande rozen.
7. Aantrekkelijke heggen en paden
• We zijn op zoek naar een tuinder die zijn/haar heg als voorbeeldheg wil knippen in de schuine
opgaande lijn, mogelijk in samenwerking met zijn/haar buren. Wie wil dit doen? Deze actie kan ook
als werkbeurttijd worden geclaimd.
8. Instellen tuinmaatje
• Op andere tuinparken werkt het hebben van een zgh. 'tuinmaatje' - ‘ter lering ende vermaeck’ – zeer
goed. Het bestuur gaat actie ondernemen.
9. Waterhuishouding
• Wordt naarstig aan gewerkt middels herstel en verbetering van de greppel tussen tuin 91 en 98a.
• Er hangt een publicatie op de publiciteitsborden over de actie tegelwippen. Dit voorjaar en deze
zomer kan je je overtollige tegels kwijt aan de gemeente. Iets dat eerder nooit kon. Ga naar
www.rainproof.nl/tegelservice en lees daar hoe een en ander werkt. Vraag is of het over hele of ook
brokken tegels gaat. Doe mee, we kunnen best nog wat grond groener maken!
• Café Mol heeft last van wateroverlast, bij flinke regen staat de vloer blank. Er wordt gedacht over
een sedumdak (levert punten op voor een lieveheersbeestje, ons doel) maar een sedumdak moet
zeker 80 tot 100 kilo per sedumbak kunnen dragen. Dat gaat ons dak niet redden. Wel kunnen we
wellicht delen bedekken. Sedum op dakjes van bijenhotels e.d. leveren ook punten op.
Wie wil sedumdakjes maken voor de bijenhotels? Levert werkgroeptijd op.
De wateropvang in Café Mol kan ook verbeterd worden, met meer watertonnen, trapsgewijs
neergezet. Altijd heerlijk zoveel te tappen water bij Tuin Nul. Overigens staan de watertonnen rond de
kantine ook altijd vol. Tappen maar mensen! Maak er gebruik van!
Aanleggen van een wadi, waar het water bovenlangs naar toe geleid kan wordt, behoort tot de
mogelijkheden. Of een grindkist. De mogelijkheden worden besproken met de diverse tuinders
kundig op het gebied van bouw en water.
• We willen het gebruik van watertonnen iedere tuinder aanbevelen. De tonnen zijn zeer betaalbaar
(ca. 40 euro) doen 300 liter en je hebt altijd water voor je tuin.
We kunnen een actie beginnen: hoe meer tonnen hoe meer korting bij de bouwmarkt. Geef je
op bij Nina.

Je tuinhuisdakje doet gemakkelijk twee tonnen vol. Je zult verbaasd staan. Zie ook de workshop
watervriendelijk tuin op 18 september as. (Onder voorbehoud van de corona-situatie.)
Zeker bij tuinen met wateroverlast zijn dakgoten en watertonnen een must. Afvoeren via een greppel
kan ook, maar waarom kostbaar regenwater wegsluizen naar het oppervlaktewater als je het zélf kan
gebruiken? Ook in de winter heb je dan altijd water tot je beschikking.

AGENDA (onder voorbehoud)
zaterdag 5 juni 2021
Bezoek Roos Broersen aan de tuin
zaterdag 18 september 2021, 10.30 uur
Workshop watervriendelijke tuin
zaterdag 20 november 2021, 10.30 uur
Workshop Kundig snoeien
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Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

