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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

10

A.2

Oevers, sloot(kanten) en greppels

23

11

A.3

Vijvers en poelen

-

-

A.4

Grasvelden

-

-

A.5

Bermen

-

-

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

3

3

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Heggen

6

2

Bosjes

6

4

Bloemborders

6

6

Bomen

5

5

9

6

10

9

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

6

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

-

-

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

4

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

1

1
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B.b

Overige inrichting t.b.v. dieren

B.b.1

Droge muren/stapel muren

12

7

SUBTOTAAL
No.

CATEGORIE

Aanwezi
g

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend

SUBTOTAAL
B.b.2

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

13

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

8

C.

Opstallen en dode materialen van de vereniging

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
verenigingsopstallen

2

2

C.2

Dakdekking op verenigingsopstallen

2

2

C.3

Verharding

D.

Inkoop/winkel

D.1

Aanbod diverse producten

-

-

D.2

Aanbod beschermende middelen

-

-

D.3

Aanbod bouw- en tuinmaterialen

-

-

D.4

Aanbod materialen voor afscheidingen

-

-

D.5

Aanbod ondersteunende producten ten behoeve van
dieren

-

-

E.

Interne milieuzorg

E.1

Energiebronnen en -gebruik

7

E.2

Scheiding, opslag, hergebruik en verwerking
afvalstoffen

11

E.3

Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater

4

4
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1

2
8
1

F.

Voorlichting door vereniging

F.1

Voorlichtingsplan

F.2

Schriftelijke voorlichting via verenigingsblad

F.3

Voorlichting via mededelingenbord

6
15
5

3
15
1

SUBTOTAAL
No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegeken
de punten

SUBTOTAAL
F.4

Voorlichting in de winkel/inkoop

-

F.5

Tuinbegeleiding (persoon of commissie)

9

F.6

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies

III

BIJZONDERE ELEMENTEN
(bonuspunten)

25

9
6
38

239

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN

193

TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:

Maximaal aantal punten: 239 ( 100 %)
Behaalde aantal punten: 193 ( 80 %)
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

Inhoud:
A.

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX

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

A.
INRICHTING EN BEHEER, ALGEMEEN
1.
Bodembedekking/kruidlaag
Bodembedekking/kruidlaag : Maximum aantal punten 12
Bodembedekking/kruidlaag

O spontaan opgekomen vegetatie is pleksgewijs aanwezig (1)
X ongeveer de helft onder de struiken is bedekt met
ongestoorde bodemvegetatie (3)
O onder alle struiken wordt de vegetatie met rust gelaten
(5)
X de strooisellaag (afgevallen blad), bloeistengels en oude
takken blijven liggen (5)

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

X ja (2)
O nee

Ga door op de ingeslagen weg met stinzenplanten en bodembedekkers bij hagen en bosschages.
Waar bodembedekkers groeien, groeit minder of geen ‘ongewenst kruid’ en hoeft minder of
niet geschoffeld te worden. Waar toch geschoffeld wordt kan de grond nadien weer
aangedrukt worden met voeten of grasrol, zodat je geen zaaibed creëert. Onder de hagen kan
lage beplanting (alchemilla erythropoda, galium odoratum, ajuga, vinca minor, waldsteinia,
eikvaren en epimedium) de bodem verder bedekken.
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4

4
2

10

2.

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

Maaien van de slootkanten

Maaifrequentie:
O 1 maal per 2 jaar (1)
X
2 maal per jaar (3)

3

O Planten worden gefaseerd gemaaid (5)
Afvoeren van gemaaid materiaal

X ja (2)

Sloten worden geschoond

X ja
O nee

Beschoeiing aanwezig

Oeverbegroeiing

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

O nee (5)
X ja

Indien ja,
X natuurlijk materiaal (3)
O kunstmatig materiaal

X ja (2)

Indien ja, past bij de omgeving:
X ja (1)
O nee

1

Experimenteer verder met het maaibeleid aan de slootkanten. Mooi dat het zeis-maaien
geïntroduceerd wordt. De rand langs de sloot wordt nu 1x per jaar gemaaid met een loopmaaibalk en het stuk bij de fruitbomen en langs het pad 2x per jaar. De strook direct aan
het pad kan 4-6x per jaar gemaaid worden, zodat het gras niet omklapt en uitzaait op het
pad. Er valt nog veel te winnen met gefaseerd maaien: diverse stukken niet gelijktijdig maar
een aantal weken na elkaar maaien t.b.v. de biodiversiteit. Kijk of dit organisatorisch
haalbaar is met externe maaiers. De oeverbakken met moerasplanten kunnen uitgebreid
worden waar dit mogelijk en wenselijk lijkt.
3.

Vijvers/poelen : NVT

O

Direct contact met de ondergrond (grondwater)

O

Ondiepe en moeraszones aanwezig (2)

O

Onder waterplanten aanwezig (1)

O

Drijvende planten aanwezig (1)

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

3
11

4.

Maaien van grasvelden : NVT

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

5.

Bermen inclusief het deel boven aan de sloot : NVT

Maaisysteem

O
O
O
O

Maaien

Maaifrequentie:
O nooit
O 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

O

Afvoeren van gemaaid materiaal

motormaaier en bosmaaier
handmaaier
zeis
anders

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

O ja (2)
nvt
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6.

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)
X gesnoeide heg (1)
X sloot
X anders, namelijk takkenwal (indien natuurvriendelijk 2 punten)

I.v.m. de herinrichting van het naast gelegen terrein tot park de Groene Kop, zal er een
extra entree naar de Driehoek gemaakt worden. Deze verandering biedt wellicht natuurrijke
her-inrichtingskansen en een uitbreiding van het recreatief medegebruik van de Driehoek door
de buurtbewoners.
7.

1

2
3

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

X

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

X

De vereniging gebruikt in de openbare groendelen bodemverbeteraars

5

5

Compost, o.a. bij de fruitbomen
10

Inhoud:
B.
Inrichting en beheer, specifiek
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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

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)

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

Het advies uit 2010 blijft van kracht: er mag nog meer variatie komen in de hagen ter
bevordering van sier- en natuurwaarde op de Driehoek. Denk aan struikklimop, mahonia, ribes
en vuurdoorn.
Afgezien van de Fargesia, is het goed dat er een bamboe-verbod is ingesteld omdat de
andere bamboes (zoals Phyllostachys) woekeren en zeer moeizaam te verwijderen zijn.
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2
2

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
O

X Overwegend inheemse soorten (4)

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

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

De aanbeveling blijft om meer variatie aan te brengen. Zie het advies hierboven onder
“Heggen”.

4
4

Bloemenborders : Maximum aantal punten 6

Bij de bloemborder
(tov composthoop)
zijn aanwezig:

O Enkele inheemse soorten aanwezig (1)

O

Ongeveer de helft van de
bloemborders bestaan uit inheemse
soorten (2)

X Overwegend inheemse soorten (4)

O één of twee soorten
O meerdere soorten (2)
O enkele soorten (twee à drie)
X grote verscheidenheid (2)

Een mooi resultaat op dit stuk! Veel soorten en een mooie dichte begroeiing.

6
6

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)

Goed dat ook de oudere fruitbomen waar holen in ontstaan gehandhaafd blijven m.b.v. snoei.
Lagere bomen vangen minder wind en kunnen met holen nog vele jaren mee!
Verwijder de stugge tyrips waarmee de naamkaartjes aan de fruitbomen zijn bevestigd. Deze
snoeren in en kunnen de boombast beschadigen. Gebruik flexibel kunststof binddraad of losjes
aangebracht henneptouw dat wel om de 2 jaar vervangen moet worden.
De bomen van de Driehoek zijn in kaart gebracht. Plaats deze informatie ook op de website,
zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is.
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5

2.

Beplanting met natuurwaarde

Algemeen : Maximum aantal punten 9
X

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

O

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)

3

3

Het advies uit 2010 blijft nog gelden: bijv. aanplant van mahonia, vinca, muscari en
corydalis solida

6

Maatregelen t.b.v. insecten : Maximum aantal punten 10
X

Belangrijke stuifmeelleveranciers aanwezig (2)

Bomen: es, eik, wilg, fruitbomen

2

X

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

vlinderstruiken, fruitbomen

2

X

Struiken als voedselbron voor rupsen aanwezig
(2)

vuilboom, kardinaalsmuts, liguster

2

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

O.a. takkenwal. Stimuleer het ‘lenteklaar’
maken van de tuinen i.p.v. winter-kaal
maken.

1

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

2

Stimuleer het ‘lenteklaar’ maken van de tuinen i.p.v. winterklaar = winterkaal maken. Oude
plantstengels bieden schuil- en overwinterplekken voor veel insecten. De ecologische aanpak
van de Driehoek mag meer en meer doorgezet worden op de tuinen van de leden.
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9

3.

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7

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

2

X

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

2

X

Mogelijkheden voor de voortplanting van amfibieën (2)

Moerasbakken uitbreiden waar het
past

Het blijft belangrijk om voldoende waterplanten te hebben en toch de waterdoorstroming niet
te hinderen. De watervegetatie is uitgebreid. Belangrijk voor dieren en de verbetering van de
waterkwaliteit. Het teveel aan waterplanten (ze breiden altijd gestaag uit) kan met het
schonen van de sloten weer verwijderd worden, om vervolgens weer aan te groeien.
4.
O

2
6

Verlandings- en ruigtevegetatie : NVT
Verlandings- en ruigtevegetatie aanwezig
(4)
nvt

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

Doornstruiken aanwezig (2)

O dichte doornstruiken (1) (berberis)

1

X

Groenblijvende planten aanwezig (2)

Mag meer; bijv. vuurdoorns

1

X

Andere natuurlijke nestmogelijkheden aanwezig
(2)

IJsvogelwand m.b.v. omgevallen boom

2

Holen in fruitbomen

Er mogen nog meer wintergroene planten en heesters aangeplant: hulst, mahonia,
maagdenpalm, vuurdoorn. Plant wintergroene bodembedekkers liefst in het najaar zodra het
blad van de bomen is. Er is dan voldoende licht om goed aan te slaan.
6.
X

4

Wand/gevelbegroeiing : Maximum aantal punten 1
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

Meer begroeiing rondom het Pannendak, mooi!

1
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b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

X

Droge/stapel muren aanwezig (2)

2

X

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig (2)

X

Mos begroeiing op droge/stapel muren (2)

1

X

Meerdere specifieke muurplanten aanwezig (2)

2

O

Optimale muurbedekking (2)

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

De stapelmuur in de vlindertuin begint zich goed te ontwikkelen. Na het opener maken van dit
gebied komt er veel meer zon bij de stapelmuur en kan het ook echt als opwarmplek voor de
vlinders dienen.

2

7

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

Steenhopen aanwezig (4)

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

X

Holen aanwezig (4)

X

Broeihoop aanwezig (4)

X

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

X

Bundels van droge plantenstengels (2)

Nog niet!
4
In fruitbomen.

2

Composthoop fungeert als zodanig.

4
2

Bij de bijenwand aangebracht, mag op meer plekken.

Maak waar het past bundels van stengels en steen- en puinhoopjes waar veel dieren een
schuilplek kunnen vinden. De zandplek naast het bijenhotel kan aangevuld worden met wat
steen en puin, maar ook elders op het terrein kan zo’n plek gemaakt worden.

1
13

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig materiaal: maximum aantal punten 12
X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

Veel en gevarieerd

2

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid aangebracht (2)

2e IJsvogelwand

1

X Vleermuiskasten aanwezig (2)

2

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

2

X Hommelnestkasten aanwezig (2)

1

O Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)
Er zijn veel nestkasten aangebracht t.b.v. allerlei vogels en vleermuizen. Leden worden
gestimuleerd om nestgelegenheden in hun eigen tuinperceel aan te brengen; prima. Maak of

-14-

8

plaats een onderkomen voor egels op diverse plekken. Het schoonmaken van de nestkasten in
het najaar kan een gezamenlijke verenigingsactiviteit zijn.

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

C.

OPSTALLEN EN DODE MATERIALEN VAN DE VERENIGING

1.
Gebruikte beschermende middelen op verenigingsopstallen : maximum aantal punten 2
Meerdere antwoorden mogelijk
Toelichting waarop gebruikt
X

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

O

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...

2

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

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

X

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

De houtstapeling zou een vegetatiedak kunnen krijgen

2

2
3.
Verharding : Maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
O

Graspaden (2)

X

Houtsnippers (2)

In de vlindertuin.

X

Grint

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

X

Tegels

X

Halfverharding
(ternair zand)

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

X

Asfalt/bitumen

Ligt tot aan parkeerplaats

O

Anders

Namelijk :

Belangrijk dat de toegankelijkheid van de paden op peil blijft voor met name bezoekers met
rollator/rolstoel of wandelstok. Enige begroeiing aan de rand hoeft geen belemmering te zijn,
als dit niet woekerende en niet-uitzaaiende bodembedekkers zijn.
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1

1

Inhoud:
D.

Inkoop/winkel

Niet van toepassing

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
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

O

Bestrijdingsmiddelen

(2)

O

Meststoffen

(2)

O

Potgrond

(2)

O

Zaai- en plantgoed

(2)

O

Staken

(2)

O

Anticorrosiemiddelen

(2)

O

Folies

(2)

O

Lijmen

(2)

O

Anders:

(2)
NVT

2.

Aanbod beschermende middelen : Maximum aantal punten 4

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

O

Beits

O

Impregneer middelen

O

Overig
NVT
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3.

Aanbod bouw- en tuinmaterialen : Maximum aantal punten 4

O

Hout

O

Gerecycled materiaal (2)

O

Steen

O

Dakpannen

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

O Onbehandeld (2)
O Behandeld

NVT

4.

Aanbod materialen voor afscheidingen : Maximum aantal punten 1

O

Onbehandeld hout (1)

O

Geïmpregneerd hout

O

Gaas

O

Anders, namelijk ...
NVT

5.
O

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

E.

INTERNE MILIEUZORG

1.

Energiebronnen en -gebruik voor verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 9

O

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

O

Gas

X

Maatregelen voor zuinig energiegebruik
zijn genomen (5)

LED lampen in Pannendak

2
2

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

Inzamelen huishoudelijk chemisch afval
in afgesloten depot

O

Inzamelen papier

O

Inzamelen glas

X

Inzamelen GFT-afval

X

Composteren GFT-afval

X

Inzamelen overig groen afval

1

X

Composteren overig groenafval

1

X

Hergebruik van snoeihout

In takkenwal , houtstapeling en als houtsnipperpad

1

X

Hergebruik van bouwafval

Stenen in stapelmuur. Grint naar zijkant paden.

1

X

Anders, namelijk ...

Asbest verwijderen van 60 tuinen i.s.m. de gemeente

1

1
X Composthoop collectief ingepast in de omgeving (1)

2

8
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3.

Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater : Maximum aantal punten 5

O Opvang regenwater voor direct gebruik
(bv. regenton) (1)

O Regenwater wordt
gebruikt (1)

X Afvoer regenwater naar vijver /sloot (1)

1

O Afvoer regenwater naar poel (1)
O Afvoer regenwater naar bezinkput
O Afvoer regenwater naar riool
X Afvoer afvalwater naar oppervlaktewater

Herhaal het zeepverbod!

X Afvoer afvalwater in bodem (septic tank)

+ biologische zeepmiddelen

O Afvoer afvalwater naar helofytenfilter
(zuiveringsveld) (1)
O Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
Het regenwater van het Pannendak kan opgevangen worden in een regenton
om daarmee de plantbakken water te geven.
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1

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

F.

VOORLICHTING DOOR VERENIGING

1.

Voorlichtingsplan : Maximum aantal punten 6

O

Aanwezig (1)

X

Wordt actief uitgevoerd (5)

Nog niet aanwezig
3

De hoeveelheid voorlichting lijkt minder geworden en een voorlichtingsplan is nog niet gemaakt.
Maak een kort en bondig voorlichtingsplan, zodat de voorlichting inzichtelijk en overdraagbaar
is. Gebruik het model van het AVVN.
2.

3

Schriftelijke voorlichting via ver.blad, digitale nieuwsbrief en website : Maximum aantal punten 15
regelmatig
af en toe
nooit

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over natuur

(5)

(1)

5

X

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

(1)

5

(5)

De website kan een flinke opfrisbeurt gebruiken!
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15

3.

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

Info op de borden ziet er weer vergeeld uit. Nu is dat onvermijdelijk bij informatie buiten, dus
verfris de informatie tijdig. Houd de teksten kort en de letters groot genoeg, dat verhoogt de
aantrekkelijkheid en leesbaarheid. De folderbak is nog niet gerepareerd. Infoborden bij
fietsenparkeerplek blijft een goede combinatie.

1

1

Publiceer nieuwe inzichten zoals
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/heermoes-is-geen-lastig-onkruid/
4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : NVT

O

Mondeling (door beheerder) (2)

O

Schriftelijk (bij producten of aan de balie)
(2)
nvt

5.

Tuinbegeleiding (persoon of commissie) : Maximum aantal punten 9

X

Aanspreekpunt aanwezig (5)

5

X

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis regelmatig
bij

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

Er is veel kennis en kunde aanwezig bij leden of beschikbaar via anderen, en er is veel
enthousiasme in het delen van kennis. Het praatje bij de werkbeurten lijkt een effectieve en
verbindende manier van communiceren. Goede formule ook dat de informatie over het
onderhoud per tuindeel als een estafettestokje wordt doorgegeven aan betrokken leden.

-22-

4

9

6.

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

nooit

X Cursussen

(5)

(1)

2

X Lezingen

(5)

(1)

2

X Tentoonstellingen

(5)

(1)

1

X Excursies (bijv. vogelwandeling)

(5)

(1)

1

O Anders

(5)

(1)

De educatieve verenigingsactiviteiten lijken sterk afgenomen. We hechten veel waarde aan het
doorgeven van kennis en ervaring op deze wijze. Kijk welke educatieve activiteiten
georganiseerd kunnen worden, wellicht ook in samenwerking met de volkstuinparken uit de
buurt. Wellicht kan en lezing of cursus gecombineerd worden met momenten waarop er al meer
mensen naar de tuin komen, zoals plantjesmarkt of ALV.
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III BIJZONDERE ELEMENTEN

BIJZONDERE ELEMENTEN
FOLDER NATUURLIJK TUINIEREN

Prima publicatie ter inspiratie voor leden en derden.

4

ANTI-ZEEP-AKTIE

Geen zeep naar de sloten lozen + Ecozeep binnen. Goed
gedaan! met creatieve indringende ogen-bordjes. Blijf deze
boodschap herhalen.

4

MOERASBAKKEN / DRIJFEILAND /
EENDENTRAPJES

Goede manier om meer leven te krijgen/behouden in sloten
met beschoeiing. Uit te breiden waar het past.

2

THEMATUINEN

Vlindertuin met moerasoever is mooi verder ontwikkeld.

3

NAAMGEVING PLANTEN,
BOOMSOORTEN

Goed experiment met de naambordjes! Overweeg de
informatie op plexiglas af te drukken (via Hema).
Naambordjes fruitbomen anders bevestigen met rubber
band, tyrips verwijderen. Toegang en soorten vlindertuin.

2

GROEN MOET JE DOEN +
NATUURWERKDAG

Mooie dagen om leden en publiek te activeren!

2

VEEL BANKJES VOOR WANDELENDE BEZOEKERS / BOLLENAKTIE
ISM VERZORGINGSHUIS

Ternair zand is veel beter toegankelijk voor senioren dan
grind. Goede bollen-inzamel-aktie bij verzorgingshuis. Dit
vergroot de betrokkenheid van bezoekers op De Driehoek.

3

STAPELWAND MET HOUT

Goed idee! Bordje erbij en het initiatief is ‘formeel’. Er
wordt dan minder hout weggenomen. Deze stapeling of een
2e elders kan ‘bekist’ worden en met sedum-dak uitgerust.

2

NATUURWAARNEMINGEN

Laatste waarnemingen met verslag op de site dateren uit
2014. Vernieuw de zoekkaarten en plaats een logboek in de
te repareren folderbak.

1
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IJSVOGELWAND 1 en 2

Prima om dit mooie vogeltje te herbergen en het publiek
mee te laten genieten; Goede samenwerking met vogelkenners van de Driehoek en van buiten.

2

VERENIGING / COMMISSIES

Realistische en effectieve organisatie van de vereniging en
de commissies. Iets minder actief. Wel bereid om zichzelf
steeds opnieuw uit te vinden.

3

STEKKENBAK

Goede ruilplek voor vraag en aanbod.

2

LACHENDE PAARD

Mooie samenwerking met de buren: stalmest en ritjes

BIJENMUUR
WEBSITE

Een prachtige muur voor diverse bijen; voorbeeldig!
De site verdient een flinke opfrisbeurt.

TOTAAL AANTAL BONUSPUNTEN

2
5
1
38
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