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SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BEOORDELING
No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekende
punten

II.

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX

A.

Inrichting en beheer, algemeen

A.1

Bodembedekking/kruidlaag

12

12

A.2

Oevers, sloot(kanten) en greppels

23

17

A.3

Vijvers en poelen

6

5

A.4

Grasvelden

A.5

Bermen

11

11

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

2

2

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Heggen

6

6

Bosjes

6

6

Bloemborders

6

6

Bomen

5

4

9

9

10

10

B.a.

Beplanting ten behoeve van dieren

B.a.1

Inheemse plantensoorten

B.a.2

Beplanting met natuurwaarde
Algemeen
Maatregelen t.b.v. insecten

B.a.3

Watervegetatie

7

5

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

4

4

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

7

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

3

2

12

12

B.b
B.b.1

Overige inrichting t.b.v. dieren
Droge muren/stapel muren
SUBTOTAAL
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No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

18

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

12

Opstallen en dode materialen van de
vereniging

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
verenigingsopstallen

2

0

C.2

Dakdekking op verenigingsopstallen

8

4

C.3

Verharding

D.

Inkoop/winkel

D.1

Aanbod diverse producten

D.2

3

2

10

8

Aanbod beschermende middelen

2

2

D.3

Aanbod bouw- en tuinmaterialen

2

2

D.4

Aanbod materialen voor afscheidingen

1

1

D.5

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve
van dieren

2

2

E.

Interne milieuzorg

E.1

Energiebronnen en -gebruik

E.2

Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking
afvalstoffen

E.3

Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater

7

F.

Voorlichting door vereniging

F.1

Voorlichtingsplan

F.2

Schriftelijke voorlichting via verenigingsblad

F.3

Voorlichting via mededelingenbord

11
4
6
15
5

SUBTOTAAL
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5
6
2

6
15
5

No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend

SUBTOTAAL
F.4

Voorlichting in de winkel/inkoop

4

F.5

Tuinbegeleiding (persoon of commissie)

9

F.6

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen,
excursies

III

BIJZONDERE ELEMENTEN
(bonuspunten)

25

3
8
24
74

287

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN

327

TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten: 287 (100 %)
Behaalde aantal punten: 327 (113 %)
Toekenning is :

4

STIPPEN

Beantwoording van de inventarisatie- en beoordelingslijst vindt plaats voor de aanwezige
onderdelen en de potentiële onderdelen. De punten die tussen haakjes vermeld worden zijn
de maximum punten die verkregen kunnen worden. De advies- & begeleidingscommissie kan
minder dan het maximum aantal punten toekennen.
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II

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX
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Inhoud:
A.

Inrichting en beheer, algemeen
1. Bodembedekking/kruidlaag
2. Oevers, sloot(kanten) en greppels
3. Vijvers/poelen
4. Maaien van grasvelden
5. Bermen
6. Omheining/afscheiding rondom het complex
7. Bestrijding en bemesting
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A.
INRICHTING EN BEHEER, ALGEMEEN
1.
Bodembedekking/kruidlaag
Bodembedekking/kruidlaag : Maximum aantal punten 12
Bodembedekking/kruidlaag

Bewust aangeplante of verzorgde
standplaatstypische soorten
aanwezig, bijv. stinzen of andere
plantengemeenschappen

O spontaan opgekomen vegetatie is pleksgewijs
aanwezig (1)
O ongeveer de helft onder de struiken is bedekt met
ongestoorde bodemvegetatie (3)
X onder alle struiken wordt de vegetatie met rust
gelaten (5)

5

X de strooisellaag (afgevallen blad), bloeistengels en
oude takken blijven liggen (5)

5

X ja (2)
O nee

Groot aantal stinzenplanten
waaronder ook bolgewassen
(Daslook Bosanemoon)

2

Houd die ene Gewone Berenklauw aan de rand van het pad in de gaten. Knip
bloeistengel uit vóór zaadvorming i.v.m. veiligheid. Overleg met buren om dit na te
volgen bij hun Reuzenberenklauw (een ander soort).
2.

12

Oevers, sloot(kanten) en greppels : Maximum aantal punten 23

Maaien van de slootkanten

1

Maaifrequentie:
X
1 tot 6 maal per jaar (1)
O 1 tot 2 maal per jaar (3)
X Planten worden gefaseerd gemaaid (5)

5

Afvoeren van gemaaid materiaal

X ja (2)

2

Sloten worden geschoond

X ja
O nee

Indien ja, verplicht door de
overheid:
X ja
O nee
X Materiaal wordt afgevoerd (2)

Beschoeiing aanwezig

X nee (5)
X ja

Oeverbegroeiing

X ja (2)

Indien ja,
X natuurlijk materiaal (3)
X kunstmatig materiaal
Indien ja, past bij de omgeving:
X ja (1)
O nee

In 2016 zijn alle sloten in het midden uitgebaggerd. De waterkwaliteit is hierdoor
verbeterd: Er zijn meer vissen waargenomen. Het was een zeer ingrijpende klus!
Vanwege de slappe bodem blijven de oevers afkalven en verzakken. Het
aanbrengen van beschoeiing vinden ze de enige oplossing. Houd er rekening mee
dat amfibieën, watervogels, etc. aan wal kunnen komen d.m.v. trapjes e.d.
De duikers van PVC zijn verbeterd: de steile koppen zijn afgevlakt en meteen
beplant met bodembedekkers (zilverschoon, e.d.) ter voorkoming van afkalven en
ter camouflage van de duikers. Probeer in de diepe schaduw bijv. Bonte dovenetel.
De oeverbegroeiing is gevarieerd, er is steeds meer evenwicht. Prima!
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2

2+2

3
17

3.

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6

X

Direct contact met de ondergrond (grondwater)

X

Ondiepe en moeraszones aanwezig (2)

X

Onder waterplanten aanwezig
(1)

X

2

O weinig variatie in onder waterplanten en
drijvende planten
X relatief veel verschillende onderwater
planten en drijvende planten aanwezig
2
(2)
enkele
1

Drijvende planten aanwezig
(1)
Het water in de paddenpoel bleef troebel. Nu is er een verbinding met de
sloten gemaakt. (in principe geen echte waterpoel meer) Het water is
schoner. Nu maar afwachten. Zorg ervoor dat naast zuurstofplanten ook
planten met drijvend blad komen, zoals 1 Kleine waterlelie, wat
Kikkerbeet, Watergentiaan etc.

4.

5

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9

O
O
O
O
O

nooit
1 à 2 maal per jaar (4)
3 tot 6 maal per jaar (3)
7 tot 20 maal per jaar
meer dan 20 maal per jaar

O

gefaseerd gemaaid, met verschillende kruiden, zoals madelief, witte klaver,
hoornbloem, leeuwentand en draadereprijs (5)
NVT
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5.

Bermen inclusief het deel boven aan de sloot : Maximum aantal punten 11

Maaisysteem

O motormaaier en bosmaaier
O handmaaier
O zeis
X anders: selectief geknipt.

Maaien

Maaifrequentie:
O nooit
X 1 à 2 maal per jaar (4)
O 3 tot 6 maal per jaar (3)
O 7 tot 20 maal per jaar
O meer dan 20 maal per jaar

X

Afvoeren van gemaaid materiaal

bermen worden (deels) gefaseerd gemaaid verdeeld
over meerdere jaren, met verschillende kruiden,
zoals madelief, witte klaver, hoornbloem,
leeuwentand en draadereprijs (5)

5
2

X ja (2)

De randen langs sloten en paden bestaan o.a. uit oeverplanten en
bodembedekkende planten. Ook lopen er wandelpaden van houtsnippers langs
sloten.
Het maaien wordt achterwege gelaten omdat de oevers mooi zijn begroeid. De
beplanting wordt onder begeleiding afgeknipt tijdens werkbeurten. De
‘Natuuroever’ is een mooi voorbeeld.
6.

4

11

Omheining/afscheiding rondom complex : Maximum aantal punten variabel

Indien een omheining/afscheiding
aanwezig is geef hier het soort aan.
Meerdere antwoorden mogelijk

X hekwerk van metaal of gaas
O niet geïmpregneerde houten omheining met
draad (2)
O omheining begroeid met klimplanten (2)
O vrij groeiende heg (2)
O gesnoeide heg (1)
X sloot
X anders, namelijk…. (indien natuurvriendelijk 2 punten) Sloot met bosjes,
houtsnipperpaden en takkenrillen

De hoek bij de ingang van het tuinenpark/parkeerterrein is opnieuw beplant met
vaste planten en een klimroos tegen het hek. Het oogt vriendelijk en gastvrij.
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2
2

7.

Bestrijding en bemesting, Maximum aantal punten 10

X

De vereniging gebruikt bij het beheer en
onderhoud geen biologische of chemische
bestrijdingsmiddelen (5)

O

De vereniging gebruikt bij het beheer en
onderhoud biologische
bestrijdingsmiddelen

O

De vereniging gebruikt bij het beheer en
onderhoud chemische
bestrijdingsmiddelen

O

De vereniging bemest de algemene
groendelen niet (5)

O

De vereniging bemest de openbare
groendelen met biologische meststoffen

O

De vereniging bemest de openbare
groendelen met kunstmeststoffen

O

De vereniging gebruikt in de openbare
groendelen bodemverbeteraars

5

5

10
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Inhoud:
B.
Inrichting en beheer, specifiek
a.
Beplanting ten behoeve van dieren
1. Inheemse plantensoorten
2. Beplanting met natuurwaarde
3. Watervegetatie
4. Verlandings- en ruigtevegetatie
5. Bos, struwelen, erfbeplanting
6. Wand/gevelbegroeiing
b.
Overige inrichting ten behoeve van dieren
1. Droge muren/stapel muren
2. Kunstmatige broedplaatsen, nestelplaatsen, schuilmogelijkheden
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B. INRICHTING EN BEHEER, SPECIFIEK
a.
BEPLANTING T.B.V. DIEREN
1.

Inheemse plantensoorten

Heggen : Maximum aantal punten 6
Bij de heggen
zijn aanwezig:

O Enkele inheemse soorten
aanwezig (1)
O Ongeveer de helft van de heggen
bestaat uit inheemse soorten (2)

O

één of twee soorten bloeiend
en vruchtdragend inheems
materiaal
O met meerdere verschillende
soorten bloeiende en
vruchtdragende inheems
materiaal (2)

X Overwegend inheemse soorten
(4)

O enkele soorten (twee tot drie)
X een grote verscheidenheid (2)

Beuk, Veldesdoorn, Berberis, Spirea, Haagbeuk waarnaar de lanen genoemd zijn.
Knip pas na de bloei!

6
6

Bosjes : Maximum aantal punten 6
Bij de bosjes
zijn
aanwezig:

O Enkele inheemse soorten
aanwezig (1)
O Ongeveer de helft van de
bosjes bestaat uit inheemse
soorten (2)

O

X Overwegend inheemse
soorten (4)

O enkele soorten (twee tot drie)
X een grote verscheidenheid (2)

O

één of twee soorten bloeiend en
vruchtdragend inheems materiaal
met meerdere verschillende soorten
bloeiende en vruchtdragende
inheems materiaal (2)

Mooie, evenwichtige gelaagdheid: boomlaag, struiklaag en onderbegroeiing. Vanaf
nu mag er selectief gedund worden Hierdoor krijgende struiken meer licht en
ruimte. Meer licht komt ook de onderbegroeiing ten goede.
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6
6

Bloemenborders : Maximum aantal punten 6

Bij de
bloemborders zijn
aanwezig:

O Enkele inheemse soorten aanwezig
(1)
X Ongeveer de helft van de
bloemborders bestaan uit inheemse
soorten (2)

O één of twee soorten
X meerdere soorten (2)

O Overwegend inheemse soorten
(4)

O enkele soorten (twee à drie)
O grote verscheidenheid (2)

Gekweekte soorten en inheemse soorten gaan hier goed samen. Mooi gevarieerd!
Op de parkeerplaats staan Amberbomen in ruime boomspiegels met verhoogde
rand. De boomspiegels zijn allemaal beplant met (bruinbladig) Purperklokje. Alles
zier er strak en verzorgd uit. Misschien kan ooit bij een nodige vervanging i.p.v.
deze soort gekozen worden voor een combinatie van inheemse planten met
cultuurplanten. In dat geval vraagt dat misschien meer onderhoud.

4

4

Bomen : Maximum aantal punten 5
X

Bomen aanwezig (1)

X
X

oude bomen aanwezig (ouder dan 10 tot 15 jaar) (1)
bomen met ecologische waarde voor voedsel en leefruimte voor dieren aanwezig (3)

Ook dode bomen mogen blijven. Prachtig. Maar een dode lijsterbes naast het pad
hoeft niet helemaal weg. Laat een deel van de stam staan t.b.v. spechten, insecten
en houtzwammen. Zo kun je dit van dichtbij bekijken. Let wel op veiligheid.

2.

5
5

Beplanting met natuurwaarde

Algemeen : Maximum aantal punten 9
X

Belangrijke voorjaars- en herfstbloemen of
rijkbloeiende vaste planten (2)

X

Relatief groot oppervlak met bloeiende planten
aanwezig (1)

X

Op bewuste plaatsen het dulden van wilde planten
als brandnetel e.d. (4)

O alle planten bloeien tegelijk
in een bepaalde periode
X de planten bloeien gespreid
het gehele jaar door (2)

Het is goed te zien dat jullie dit bewust nastreven! Er is een grote variatie en voor
elk wat wils.
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4
1

4
9

Maatregelen t.b.v. insecten : Maximum aantal punten 10
X
Belangrijke stuifmeelleveranciers
aanwezig(2)

Veel struiken en bomen

2

X

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

Cotoneaster, Meidoorn, Berberis,
Vlinderstruik, Dovenetel,
Vingerhoedskruid en bolgewassen.

2

X

Struiken als voedselbron voor rupsen
aanwezig (2)

Kardinaalshoed, Liguster, Vuilboom
en ook o.a. Look zonder look,
Brandnetel.

2

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

In bomen, struiken, takkenrillen en
stronken.

2

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

In overhoeken mag Brandnetel
2
voorkomen. Takkenrillen, stronken en
stammen.

De ‘Vlinderhoek’ is prachtig ingericht. Open plekken worden direct met
vlinderplanten beplant of ingezaaid.
Planten mogen in zaad schieten. In de ‘Sierlijke moestuin’ mag minstens een
groentesoort in bloei komen. Daar staat ook een ‘fruitschaal’ voor insecten.
3.

10

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7

X
Mogelijkheden voor de voortplanting van
bijvoorbeeld libellen, kokerjuffers en andere
insecten aanwezig (2)

Lisdodde, Riet. Zorg ook voor planten
met drijvende bladen. Kleine
waterlelie, Kikkerbeet,
Watergentiaan.

1

X

Voedsel-, voortplanting- en
schuilmogelijkheden voor waterdieren
aanwezig (3)

Zie hierboven

2

X

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

Hieraan wordt steeds gewerkt.

De onderwaterplanten beginnen te woekeren. Men neemt maatregelen hiertegen.

4.
X

2
5

Verlandings- en ruigtevegetatie : Maximum aantal punten 4
Verlandings- en ruigtevegetatie
aanwezig (4)

4

Riet, Lisdodde, Groot hoefblad, Brandnetel.
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4

5.
Bos, struwelen, erfbeplanting
Natuurlijke nestelplaatsen/broedplaatsen/schuilmogelijkheden : Maximum aantal punten 7
X

Doornstruiken aanwezig (2)

X dichte doornstruiken (1) Vuurdoorn,
Meidoorn.

3

X

Groenblijvende planten aanwezig (2)

Hulst, Vuurdoorn. Ook in de
onderbegroeiing.

2

X

Andere natuurlijke nestmogelijkheden
aanwezig (2)

Holen, in oude of dode bomen

2

Deze kansen worden vooral in het ‘Vogelbos’ geboden.

6.
X

7

Wand/gevelbegroeiing : Maximum aantal punten 3
De wanden van de
verenigingsopstallen zijn min of meer
begroeid (2)

O

begroeiing van de winkel bestaat uit
inheemse klimplanten, namelijk
(1)
O begroeiing bestaat uit andere beplanting,
namelijk

Hier wordt steeds aan gewerkt: het betongaas bij de kas is mooi begroeid met
klimop , Siererwt en Blauwe winde. Bij de c-containers is betongaas geplaatst.
Vanwege gebrek aan licht begroeiing nauwelijks. Probeer eens inlandse (gewone)
Klimop.
b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

2

2

X

Droge/stapel muren aanwezig (2)

2

X

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

X

Mos begroeiing op droge/stapel muren
(2)

2

X

Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)

2

X

Optimale muurbedekking (2)

2

X Varens, grassen en bloeiende planten
hier en daar in de voegen of op de muur
aanwezig (2)

Dit wordt goed nagestreefd. Steeds worden nieuwe muren of bakken aangelegd
van hergebruikte stenen. De tufstenen Salamandermuur in kronkelvorm is een
succes. Er is pas een plantenbak van oude betonstenen gerealiseerd door een van
de leden.
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4

12

2.
Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk materiaal: Maximum aantal punten 20
X

Steenhopen aanwezig (4)

4

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

4

X

Holen aanwezig (4)

4

X

Broeihoop aanwezig (4)

X

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

X

Bundels van droge plantenstengels
(2)

Deze is fraai gemaakt en ligt aan de rand van
bosschage. De wanden bestaan uit een laag
schapenhek. Helaas: ringslangen nog niet
gezien. Mogelijk komt er toch te weinig zon.
Haal voorzichtig te veel overhangende takken
weg.
Stammen en stronken en stammenwand.

2

In beestjestoren en insectenhotel. Kan nog
meer

1

elders.

Er is een fraaie vernieuwde ijsvogelwand, De ijsvogel kan nu landen op een oude tak boven
de wand. Die maakte daar na plaatsing meteen gebruik van.

Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

3

overig

materiaal:

maximum

aantal

18

punten

12

X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

Heel veel

2

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

Een goed onderhouden, mooi
insectenhotel.
De ‘Beestjestoren’ is vanuit de
kantine zichtbaar en biedt voor
elk dier wat wils.
Er is een egelonderkomen in de
bosschage.
Dichtbij de paddenpoel en
waterkant zijn dakpannen en
stronken aangebracht als
schuilplek voor padden.

2

X Vleermuiskasten aanwezig (2)

2

X houtblokken met kunstmatige boorgaten aanwezig
(o.a. voor solitairbijen) (2)

2

X Hommelnestkasten aanwezig (2)

2

X Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)

2

Denk ook aan ‘drijvende eilandjes’ of ‘floatlands’ voor waterhoen, meerkoet, eend,
waar mogelijk in brede sloten. Haal informatie via internet.

12

-18-

Inhoud:
C.
Opstallen en dode materialen van de vereniging
1. Gebruikte beschermende middelen op verenigingsopstallen
2. Dakbedekking op verenigingsopstallen
3. Verhardingen
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C.

OPSTALLEN EN DODE MATERIALEN VAN DE VERENIGING

1.
Gebruikte beschermende middelen op verenigingsopstallen : maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
Toelichting waarop gebruikt
O

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

X

Andere verf

X

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...
0

2.
Dakbedekking op verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 10
Meerdere antwoorden mogelijk
opstal
X

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

X

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

X

Overig

´Vegetatiedak´ van dakpannen op de grond.
Bekijk nog meer mogelijkheden voor vegetatiedaken.
Overweeg een dakje boven opgestapelde
houtblokken. Bekijk wat er op het ´Praathuis´ kan.

3

Insectenhotel.

1

Golfplaat als dak van ´praathuis´. Vervang het door
een vegetatiedak of alternatief.
4
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3.
Verharding : Maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
O

Graspaden (2)

O

Houtsnippers (2)

O

Grint

X

Tegels

X

Halfverharding

O

Asfalt/bitumen

X

Anders

2
Wijze van onderhoud:
O begroeiing toegestaan (1)
O geen begroeiing toegestaan

Wijze van onderhoud:
O begroeiing toegestaan (1)
X geen begroeiing toegestaan

Namelijk oude gebakken klinkers op parkeerplaats.

Het eerdere advies van niet schoffelen en handmatig onkruid trekken in de
halfverharding vraagt teveel tijd. Soms doet een van de leden dat wel, bij het eigen
stuk. Het onkruid onder de haagjes wordt grondig weggehaald. Er zijn liggende
boomstammen langs de padranden en vooral in bochten. Het helpt goed tegen
weglopen van de steentjes.
Men houdt rekening met hulpdiensten en ander zwaar vervoer, zoals: de haakse
bochten zijn breder gemaakt en afgerond. Aan de randen hiervan liggen
boomstammen of waar haagjes stuk gereden worden staan degelijke (hardhouten)
palen stevig in de grond.
Er wordt goed op veiligheid gelet. In bochten bij sloten staan vlechtwerk hekjes of
een bescheiden reling van hout. Prima!
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2

Inhoud:
D. Inkoop/winkel
1. Aanbod biologische en gangbare producten
2. Aanbod beschermende middelen
3. Aanbod bouw- en tuinmaterialen
4. Aanbod materialen voor afscheidingen
5. Aanbod ondersteunende producten ten behoeve van dieren
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D.

INKOOP/WINKEL (daadwerkelijk aanwezig, dan wel via bestelling)

1.

Aanbod diverse producten : Maximum aantal punten 18, indien van een product zowel
de biologische als de gangbare uitvoering wordt aangeboden wordt 1 punt per product
toegekend.
Biologisch

Gangbaar

X
Bestrijdingsmiddelen: Ecostyle achter de balie. Een goede
plek.

(2)

2

X

Meststoffen: vinasse kali, zeewierkalk, kieseriet,
beendermeel, etc.

(2)

2

X

Potgrond: Bio potgrond met RPH-keurmerk

(2)

2

O

Zaai- en plantgoed

(2)

X

Staken : bamboe

(2)

O

Anticorrosiemiddelen

(2)

O

Folies

(2)

O

Lijmen

(2)

X

Anders: kweekklokken, gereedschap, gasflessen (in aparte
opslag)

(2)

2

De winkel is overzichtelijk ingericht. Er wordt bewust ingekocht om onnodige
voorraden te voorkomen. Reguliere bemeste tuinaarde wordt niet meer
aangeboden. Bij meststoffen hangt duidelijke informatie.

2.

8

Aanbod beschermende middelen : Maximum aantal punten 4

X

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

O

Beits

O

Impregneer middelen

O

Overig

2

2
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3.

Aanbod bouw- en tuinmaterialen : Maximum aantal punten 4

X

Hout

O

Gerecycled materiaal (2)

O

Steen

O

Dakpannen

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

X

Overig

X Onbehandeld (2)
O Behandeld

Kweekklokken. Gasflessen staan in
opslagruimte en niet in de winkel

Hout alleen op bestelling.

4.

2

2

Aanbod materialen voor afscheidingen : Maximum aantal punten 1

X

Onbehandeld hout (1)

O

Geïmpregneerd hout

X

Gaas

X

Anders, namelijk

1

Vlechtwerk hekjes worden ter plaatse
gevlochten.

Hout, alleen op bestelling.
5.
X

1

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve van dieren : Maximum aantal punten 2
Aanwezig (2)

Nestkasten voor vogels, etc. worden wel in de
Werkschuur op bestelling voor de leden
gemaakt en opgehangen. Niet meer in de
winkel aangeboden.
2
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Inhoud:
E. Interne Milieuzorg
1. Energiebronnen en -gebruik
2. Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking afvalstoffen (milieustation)
3. Opvang en afvoer van regen- en/of afvalwater

-25-

E.

INTERNE MILIEUZORG

1.

Energiebronnen en -gebruik voor verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 9

X

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

O

Gas

X

Maatregelen voor zuinig
energiegebruik zijn genomen (5)

Men gaat zuinig om met energieverbruik.
3
Afname van Groenstroom en gebruik van spaaren ledlampen. Verwarming d.m.v. gas wordt
binnenkort vervangen door CV met HR-ketel.

3
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2.
Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking afvalstoffen (milieustation) –collectiefMaximum aantal punten 11. Voor elke categorie gescheiden inzameling: 1 punt.
O

Inzamelen huishoudelijk chemisch
afval in afgesloten depot

Afvoeren doen leden zelf

O

Inzamelen papier

Afvoeren doen leden zelf

O

Inzamelen glas

Afvoeren doen leden zelf

X

Inzamelen GFT-afval

In containers gedeponeerd voor biogas met
gratis compost.
De containers worden opgehaald. Het werkt
prima.

O

Composteren GFT-afval

O Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

1

X

Inzamelen overig groen afval

Blad, koffiedik en smeerwortelblad zie onder

1

X

Composteren overig groenafval

voor ‘Ecotuin’ en ‘Sierlijke moestuin’

1

Voor takkenrillen, vlechtwerkhekjes en snippers
voor paden. Stronken en stammen voor de
randen van paden. Een hoek op de parkeerplaats
is bestemd als verzamelplaats.

1

Stenen voor steenhopen, muurtjes en
plantenbakken.
Hout voor andere creaties.

1

Plastic potjes voor planten in de kas.

1

X

Hergebruik van snoeihout

X

Hergebruik van bouwafval

X

Anders, namelijk:

Restafval kan men alleen in het weekeinde
deponeren in een daarvoor bestemde container.
Het milieustation ziet er verzorgd uit. Er hangt duidelijke informatie ‘Wat wel en
niet ‘. De berging van gasflessen is omheind door een hoog schapenhek. Er wordt
goed gedacht aan de leden.

-27-

6

3. Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater : Maximum aantal punten 5
X Opvang regenwater voor direct gebruik
(bijv. regenton) (1)

X Regenwater wordt
gebruikt (1)

2

O Afvoer regenwater naar vijver /sloot (1)
O Afvoer regenwater naar poel (1)
O Afvoer regenwater naar bezinkput
O Afvoer regenwater naar riool
O Afvoer afvalwater naar oppervlaktewater
O Afvoer afvalwater in bodem (septic tank)
O Afvoer afvalwater naar helofytenfilter
(zuiveringsveld) (1)
X Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
2
Het regenwater gaat niet meer naar de paddenpoel. Deze is sinds kort
aangesloten op de sloten.
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Inhoud:
F.
Voorlichting door de vereniging
1. Voorlichtingsplan
2. Schriftelijke voorlichting via verenigingsblad
3. Voorlichting via mededelingenbord
4. Voorlichting in de winkel/inkoop
5. Tuinbegeleiding
6. Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies
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F.

VOORLICHTING DOOR VERENIGING

1.

Voorlichtingsplan : Maximum aantal punten 6

X

Aanwezig (1)

Niet voor meerdere jaren. Wel een plan van jaar
tot jaar.

X

Wordt actief uitgevoerd (5)

Het plan wordt tijdens de jaarvergadering
besproken, bijgesteld en vastgesteld. Leden
ontvangen dit digitaal.

1

5

Alles wordt goed aangepakt en uitgevoerd.

2.
nooit

6

Voorlichting via verenigingsblad, (digitale nieuwsbrief) en website : Maximum aantal
punten 15
regelmatig
af en toe

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over natuur

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

(5)

(1)

5

Het verenigingsblad ‘Akkerpraat´ is heel informatief. Ook schrijven leden hierin
zelf hun ervaringen en waarnemingen. I.p.v. folders gaat veel digitaal. De website
is beknopt maar duidelijk, zonder overdaad.

3.

15

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

X regelmatig (5)
O soms (1)
O nooit

Uitgebreide voorlichting via het mededelingenbord is afgeschaft. Alleen nog zakelijke
mededelingen.
Een aankondiging van relevante lezing of cursus staat er wel. Dit levert beter resultaat op.
Men kiest bewust voor duidelijkheid en niet te veel tekst.
Alternatief: Elders in de tuin staan borden met informatie, betrekking hebbend op die plek.
In de kruiwagenschuur hangt een waarnemingslijst die leden mogen invullen. Daar wordt
goed gebruik van gemaakt. Ook hangt een plaat met zoekkaarten achter plexiglas tegen vuil
worden en vocht. Een prima plek!
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5

5

4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4

X

Mondeling (door beheerder) (2)

Wordt niet actief gedaan.

X

Schriftelijk (bij producten of aan de balie) Geen folders meer bij de balie maar info bij
(2)
de producten zelf, zoals de meststoffen. Dit
is overzichtelijk.

1
2

3
5.

Tuinbegeleiding (persoon of commissie) : Maximum aantal punten 9

X

Aanspreekpunt aanwezig (5)

Heel actief. Meerdere
(commissie)leden met specifieke
kennis over een plek.

X

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis
regelmatig bij

Via
O tijdschriften en boeken (1)
X cursussen (2)
X anders (1)

De commissieleden houden hun kennis bij via internet. Ze zijn enthousiast en
leergierig. Een enkel lid volgt cursus bij een regionale natuurinstantie (I.V.N, ,
gemeente, etc. om nieuwe kennis te vergaren t.b.v. de vereniging (o.a. wormen
kweken, zwammen kweken). Omdat er steeds nieuwe leden bijkomen wordt aan
begeleiding veel aandacht besteed!
6.

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies : Maximum aantal punten 25
regelmatig
af en toe

5

2
1
8

nooit

X Cursussen permacultuur, etc.

(5)

(1)

X Lezingen Egels, bijen, slangen, etc.

(5)

(1)

5

X Tentoonstellingen
Wisseltentoonstellingen
Over actuele onderwerpen (Botanische
tuinen), Hommels

(5)

(1)

5

X Excursies leden zelf of samen met
I.V.N., regionale natuurinstanties,
bijenhouder

(5)

(1)

5

X Anders: Activiteiten met regionale
natuurinstanties, etc. en zelf.

(5)

(1)

5

Cursussen, etc. staan in ‘de Groene agenda’ van het verenigingsblad. Prima.
Een nieuw succes is het houden van lezingen tijdens de werkbeurten die elke 2e en
4e zaterdag/maand zijn. Dezelfde lezing wordt op een van de zaterdagen herhaald.
Er wordt 1 uur geluisterd en 1 uur gewerkt. Hierdoor zijn de lezingen goed bezet.
Vooral ook bedoeld voor de nieuwe leden. Prima!

-31-

4

24

III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Door enthousiaste
(commissie)leden met kennis.
Excursies en wandelingen met
andere groene instanties. Heel
goed!
Informatieborden voor bezoekers en leden Worden steeds geactualiseerd en
onderhouden.
Volg eerdere advies op door
markante bomen van naam te
voorzien.
Plan is het huidige bord met
medicinale planten in Ecotuin
nog beter te actualiseren.
Opendag
De jaarlijkse Opendag wordt
groots aangepakt. Het Natuurlijk
tuinieren wordt krijgt veel
aandacht, o.a. :
Bloemenbord met buisjes met
bloeiende plantensoort, voorzien
van naam
De stand Natuurlijk tuinieren,
met mooie informatie, bemenst
door deskundig commissielid.
Quiz bij o.a. tentoonstelling in
kantine en hal.
Er zijn 2 rondleidingen bv. via
Ecohoek naar Vlinderhoek en
Natuuroever.
Alles is zeer in trek bij
bezoekers!
Wandel- en zitgelegenheid in het
Voor bezoekers uit omgeving
tuinenpark
‘Taxibank’ bij toegang.
De biodiversiteit en diversiteit in het
Hier is en wordt steeds hard aan
algemeen in het tuinenpark is mooi.
gewerkt!
Ecohoek
Wordt zorgvuldig onderhouden
en vernieuwd. Bordjes bij
planten, etc.
Sierlijke moestuin
Mooi voorbeeld van natuurlijk
tuinieren. Ook ‘oude gewassen’
IJsvogelwand, Broedhoop,
Salamandermuur
Paddenpoel en omliggend gebiedje
Hier wordt aan alles gedacht:
het mooi houden van het poeltje,
onderkomen voor padden en
salamanders.
Rondleidingen
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5

3

3

5
5
5
5
5
5

Bloemenkar bij kantine en plantenbak van
hergebruikte stenen

Kas

Vlinderhoek
Vogelbosje
De’ Natuuroever’ en oevers
Milieustations

Parkeerplaats

Waarnemingslijst in Kruiwagenhok?
Op verzoek gemaakte vlechtwerkhekjes in
Tuinwinkel.
Dode bomen mogen (gedeeltelijk) blijven
staan.
Aanbod milieuvriendelijke(r)
“tuinaardeproducten” in winkel

Bloemenkar met cultuurplanten
bij het verenigingsgebouw maakt
het vrolijk.
De plantenbak bij het
kantineterras is nu beplant met
‘Eetbare siergewassen’ die
voorzien zijn van naambordjes.
De bedoeling is die jaarlijks met
een thema af te wisselen
In de kas zijn de ‘Eetbare
siergewassen’ opgekweekt. Alles
is goed verzorgd. In de
verrijdbare bakken staan de
opgekweekte planten. De kas
wordt door enthousiaste leden
bemenst.

Probeer diversiteit te behouden
c.q. te vergroten.
Zien er goed verzorgd uit. Leden
kunnen hun groenafval
gemakkelijk in de containers
legen. Goede informatie.
Ziet er goed verzorgd en degelijk
uit. De jonge Amberbomen staan
in ruime boomspiegels met
verhoogde rand. Dit is goed als
bescherming (auto’s) en voor de
groei van de bomen.
Besteed aandacht aan de hoek
met verhoogde border –
stapelstenen. Knip tijdig de
struiken en zorg dat de
muurplanten zichzelf niet
verdringen
Prima plek.

5

5

3
3
2
5

3

1
1
1
4

Totaal aantal bonuspunten

74
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