
 
 

NATIONAAL KEURMERK 
 NATUURLIJK TUINIEREN 

 
    Tuinpark Buitenzorg  A’dam  versie 29 april ‘22 

 
Traject 2019 - 2022 in beeld: bezoeken, workshops, prioriteiten 

 
 Data bezoeken advies en begeleidingscommissie: 

1e bezoek  = 12 okt ‘19 (RB)  2e bezoek / keuring =   vr 7 okt ’22  10:30 

      uitreiking Keurmerk/Stippen =  . .  nov/dec ‘22 

 Data bezoeken begeleider:    ntb 
1e bezoek  =  9 april ’21 online   3e bezoek  = 29 april 10:30-12:00  

2e bezoek =  2 sept ’21 10:30-12:00  4e bezoek  = 7 of 8 juli ’22 ? 
   

Data / thema’s workshops :  ntb data + onderwerpen 

1e  Inl. NT + wshop Compost, het zwarte goud - Roos B  25 jan.’20 15:00-17:00 

2e  Workshop Kundig snoeien -  Roos Broersen       19 maart ’22    9:30-11:30 
3e   Workshop Watervriendelijke tuin - Roos Broersen  2 juli ’22  14:00-16:00   

4e  Workshop Planten vermeerderen - Roos Broersen  3 sept ’22 10:00-12:00 

 
Prioriteiten: (in overleg te bepalen en aan te vullen tijdens adviesgesprekken) 
 1. herinrichten composthopen, inspiratiebezoek aan De Groote Braak 
  + compostmeesters, stimuleren zelf composteren, info op site/ nieuwsbrief? 
 2. nestkastjes bouwen voor diverse vogels, vleermuizen + ophangen - lente ’22? 
 3. egelhuisjes bouwen nabij composthopen - lente ’22?  
 4. aanbouw clubhuis/serre + herinrichten tuinstuk met beestjeshotel  > werkt  
 5. inventarisatie belangrijke bomen + naambordjes + lijst op website: bezig 
 6. knellende bindsels aan bomen verwijderen + lossere bindsels aanbrengen waar  
  nodig - winter ’19/’20 = gedaan 
 7. integratie Natuurlijk Tuinieren in Algemeen werk, regelmatig overleg +    
  informatieve praatjes op werkbeurten > info via nieuwsbrief ivm corona 
 8. herinrichten gemeenschappelijke fruittuin/bessen/paddenpoel - lente ’22 
 9. website met info Natuurlijk Tuinieren en communicatieplan maken  
 10. suggesties bodembedekkers langs haagjes + snoeiadvies hagen (niet    
  overhangend en schuin weglopend van het pad af) : start proefstuk 
 11. opfleuren entree buiten het hoofd-hek: gaande  
 12. streven naar bloei in elk seizoen + goede waterhuishouding: greppels gegraven  
 13. recycling planten (stekkenbak?) en materialen uitbreiden / tegels wippen 
 14. buurt betrekken bij de tuin met plantjesdagen, oogstfeest, educatie, compost. 
  


