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SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BEOORDELING
No.

Aanwezig

CATEGORIE

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

16

A.3

Vijvers en poelen

6

3

A.4

Grasvelden

9

6

A.5

Bermen

11

9

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

2

2

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Heggen

6

5

Bosjes

6

4

Bloemborders

6

6

Bomen

5

5

9

8

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

4

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

4

2

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

6

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

0

0

12

`10

B.b
B.b.1

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

Aanwezig

CATEGORIE

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

10

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

8

Opstallen en dode materialen van de club

C.1

Gebruikte beschermende middelen op algemene
opstallen

2

0

C.2

Dakdekking op algemene opstallen

2

0

C.3

Verharding

6

4

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

7

0

11

6

5

2

6

0

15

12

5

4

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

F.

Voorlichting door afdeling

F.1

Voorlichtingsplan

F.2

Schriftelijke voorlichting via clubblad

F.3

Voorlichting via mededelingenbord
SUBTOTAAL
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No.

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

Toegekende
punten

SUBTOTAAL
F.4

Voorlichting in de winkel/inkoop

F.5

Tuinbegeleiding (persoon of commissie)

F.6

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen,
excursies

III

BIJZONDERE ELEMENTEN
(bonuspunten)

9

7

25

11
54

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN
TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

270
236

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten: 270
Behaalde aantal punten: 236

(100 %)
(87 %)
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

2

Er zijn een groot aantal stinzenbollen geplant. Een lijst met aantallen en soorten is
aanwezig. Hou in de gaten of de bolletjes zich goed kunnen ontwikkelen de
komende jaren. Eventueel kunnen er nog wat bijzondere soorten bijgeplant
worden op plekken waar veel mensen langs lopen.
Te denken valt aan: erythronium/hondstand, anemone ranuncoloides/gele
anemoon, doronicum pardalianches/voorjaarszonnebloem of fritillaria
meleagris/kievitsbloem. Het uitzaaien van soorten als judaspenning, look zonder
look, weduwe ooievaarsbek en vingerhoedskruid kan prima in de singels.
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12

2.

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

Maaien van de slootkanten

Maaifrequentie:
O 1 tot 6 maal per jaar (1)
x
1 tot 2 maal per jaar (3)

3

x Planten worden gefaseerd gemaaid (5)

5

Afvoeren van gemaaid materiaal

x ja (2)

2

Sloten worden geschoond

x ja
O nee

Beschoeiing aanwezig

O nee (5)
x ja

Oeverbegroeiing

x ja (2)

Indien ja, verplicht door de
overheid:
x ja
O nee
x Materiaal wordt afgevoerd (2)
Indien ja,
x natuurlijk materiaal (3)
O kunstmatig materiaal
Indien ja, past bij de omgeving:
x ja (1)
O nee

Op het tuinpark wordt door 2 personen met de zeis gemaaid. Dat gebeurt
gefaseerd. Heel goed initiatief. Op de plekken waar het mag van het Waterschap
wordt geëxperimenteerd met een natuurlijke oever zonder beschoeiing. Dus met
een geleidelijke overgang van nat naar droog. Zorg ervoor dat de beplanting niet
teveel verruigt en hou sommige plekken naar het water open. Probeer meer van
deze natuurlijke oevers te creëren ook met een langere afstand en pas de
beplanting aan.
Een spontane ontwikkeling duurt vaak lang. Deze kun je versnellen met het
inplanten van passende soorten. Plantensoorten van droog naar nat:
koninginnekruid, wilgeroosje, kattestaart, penningkruid, dotterbloem,
moerasvergeetmijnietje, watermunt, enz. Het resultaat op termijn: meer plek voor
vissoorten, amfibieën en insecten.
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2

2

2
16

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)

1

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

X Drijvende planten aanwezig (1)
De vijver in de Wijde Blick functioneert redelijk goed als verblijfplaats
voor amfibieën. Maar is eigenlijk te klein en te veel dichtgegroeid en
heeft een te steil talud voor een uitgebreide onderwater- en
drijfplantenverzameling. Wel fijn dat de vijver uitgediept is en goed
zichtbaar gemaakt (met beschermhekje tegen invallen).

1

1
3

Op verschillende plekken op het terrein zijn echter floating islands in het
water aangebracht. Deze vluchtplekken voor planten en dieren zijn in
een beschoeide omgeving ideaal. Het aantal kan nog best uitgebreid
worden. In de vorm van een winterworkshop misschien de basis maken
voor volgend voorjaar?

4.

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9

O
x
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

4

x

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

2

Op het tuinpark is vanwege de huidige indeling weinig plek voor een grasveld.
Eigenlijk is het enige grasveld van beperkte omvang op het speelterrein te
vinden. Hier wordt in het hogere gras een pad gemaaid om over te lopen/rennen.
De rest van het gras wordt gefaseerd gemaaid. Mooi resultaat. Ga hiermee door,
dat zal de kruidvegetatie goed doen.
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6

5.

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

Maaisysteem

O motormaaier en bosmaaier
O handmaaier
x zeis
O anders

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

4

x

3

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)

2

x ja (2)

Op het tuinpark zijn beperkte mogelijkheden, maar de brede grasbermen in het
middengedeelte en bij de brug worden reeds gefaseerd gemaaid. Ga hiermee door
zodat de kruidvegetatie in de loop der jaren afwisselender gaat worden.
6.

9

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)
x omheining begroeid met klimplanten (2)
O vrij groeiende heg (2)
O gesnoeide heg (1)
x sloot
O anders, namelijk…. (indien natuurvriendelijk 2 punten)

In het betongaas doet de kamperfoelie zijn best om te groeien. Andere soorten
die waarschijnlijk meer succes hebben, zijn: humulus/hop en clematis
vitalba/bosrank (Old Man’s beard). Fijn dat het prikkeldraad boven het
ingangshek is weggehaald.
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2

2

7.

Bestrijding en bemesting, Maximum aantal punten 10

x

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

O

De afdeling gebruikt bij het beheer en
onderhoud biologische
bestrijdingsmiddelen

O

De afdeling gebruikt bij het beheer en
onderhoud chemische
bestrijdingsmiddelen

x

De afdeling bemest de algemene
groendelen niet (5)

O

De afdeling bemest de openbare
groendelen met biologische meststoffen

O

De afdeling bemest de openbare
groendelen met kunstmeststoffen

x

De afdeling gebruikt in de openbare
groendelen bodemverbeteraars

5

5

Eigen compost
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 O één of twee soorten bloeiend
bestaat uit inheemse soorten (2)
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)

Nog meer verscheidenheid in soorten mag. Zoals Acer campestre/veldesdoorn;
botanische rozen en Prunus spinosa/sleedoorn.

5
5

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

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

O

O Overwegend inheemse
soorten (4)

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

x

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

Er kunnen hier en daar nog wat inheemse soorten bijgeplant worden. Zoals
vuilboom, gele kornoelje, mispel, lijsterbes en appelbes. Vooral besdragende
soorten strekt tot aanbeveling. Leuk om te horen dat er een enthousiaste nieuwe
“snoeicommissie” is.
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4

4

Bloemenborders : Maximum aantal punten 6

Bij de
bloemborders zijn
aanwezig:

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

O één of twee soorten
O meerdere soorten (2)

x Overwegend inheemse soorten
(4)

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

Complimenten voor de beplanting rond het clubhuis en in de Wijde Blick! En de
beplanting aan weerszijden van de oprit.

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)

Neem contact op met de Bomenstichting om naar mogelijkheden voor
instandhouding en onderhoud te informeren. Waarschijnlijk zijn de bomen niet oud
genoeg om als monumentaal aangemerkt te worden. Ze worden echter ook
beoordeeld op ecologische waarde. Hiervoor heeft de Bomenstichting de expertise
in huis. Een bomenwandeling die door bezoekers zelfstandig gemaakt kan worden
is een aanrader! De Stichting adviseert hierin ook.

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 dulden van wilde planten heeft echt een effect op de rupsen/vlinderstand.
Neem jullie eigen voorbeeld op tuin 94: rupsen van de helmkruidvlinder
(nachtuiltje/staat op de rode lijst van bedreigde vlindersoorten!). Andere goede
waardplanten zijn look zonder look, Judaspenning en venkel of wilde peen.
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4

1
3
8

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

Wilgen, hazelaar, meidoorn….

2

x

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

Berberis, cotoneaster, vaste planten,
vlinderstruiken….

2

x

Struiken als voedselbron voor rupsen
aanwezig (2)

Kardinaalsmuts, brandnetels…

2

x

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

2

x

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

2

Zie imkerpedia voor nog meer informatie.
3.

10

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7

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

1

x

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

1

x

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

2

Zoals al genoemd: breid de drijvende eilanden uit naar meerdere plekken.

4.
x

4

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

2

Jullie hebben een goede start gemaakt. Ga door met dit experiment. Wellicht is er
volgend voorjaar weer ruimte voor de workshop Natuurlijke oevers.

2

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

Doornstruiken aanwezig (2)

x dichte doornstruiken (1)

x

Groenblijvende planten aanwezig (2)

2

x

Andere natuurlijke nestmogelijkheden
aanwezig (2)

1

Groot aantal meidoorns, vuurdoorn, Berberis bij clubhuis zijn aanwezig. Mahonia’s
en klimop bieden ook goede nestel/schuilplekken.
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3

6

6.
O

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

O

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

Clubhuis buitenzijde is van trespa; er is geen animo om dit te laten begroeien en misschien
ook niet verstandig. Het gebouw is wel mooi gecamoufleerd met de herfstanemonen en de
Hebe’s.

b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

0

x

Droge/stapel muren aanwezig (2)

2

x

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

O

Mos begroeiing op droge/stapel muren
(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)

4

Muurtjes zijn nog te nieuw. Mos komt in de
loop der jaren wel.

Vooral in de wijde blick en op tuin 94 mooie (nieuwe) creatieve stapelmuren
gemaakt!

10

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

Steenhopen aanwezig (4)

x

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

x

Holen aanwezig (4)

x

Broeihoop aanwezig (4)

x

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

O

Bundels van droge plantenstengels
(2)

Kan altijd meer

1

volhouden

3

halsbandparkieten

1

Jammer genoeg nog geen ringslangen. Hou
vol.

3

Stammen langs paden mooi

2

10
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Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

overig

materiaal:

maximum

aantal

punten

12

x Verschillende nestkasten aanwezig (2)

Mag nog veel meer; workshop
ieder jaar

2

x Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

Vlinderkast; egelhuizen

2

x Vleermuiskasten aanwezig (2)

2

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

2

O Hommelnestkasten aanwezig (2)
O Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)
8
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Inhoud:
C.
Opstallen en dode materialen van de afdeling
1. Gebruikte beschermende middelen op algemene opstallen
2. Dakbedekking op algemene opstallen
3. Verhardingen
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C.

OPSTALLEN EN DODE MATERIALEN VAN DE AFDELING

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

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

X

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...
0

2.

Dakbedekking op algemene opstallen : Maximum aantal punten 10 Meerdere antwoorden
mogelijk

O

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

O

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

x

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

Bij eventuele nieuwe bebouwing advies inwinnen.
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0

3.
Verharding : Maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
x

Graspaden (2)

Speeltuin

1

x

Houtsnippers (2)

En schelpenpad in de Wijde Blick

2

x

Grint

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

x

Tegels

terras

x

Halfverharding

Wijze van onderhoud:
x begroeiing toegestaan (1) oprit grasstenen
O geen begroeiing toegestaan

O

Asfalt/bitumen

x

Anders

1

Paadje van kegels van Moerascypres wordt gewaardeerd
bij Bijzondere Elementen.
4
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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

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)

Gangbaar

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
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E.

INTERNE MILIEUZORG

1.

Energiebronnen en -gebruik voor algemene opstallen : Maximum aantal punten 9

X

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

x

Gas

x

Maatregelen voor zuinig
energiegebruik zijn genomen (5)
0

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

O

Inzamelen papier

O

Inzamelen glas

O

Inzamelen GFT-afval

x

Composteren GFT-afval

x

Inzamelen overig groen afval

1

x

Composteren overig groenafval

1

x

Hergebruik van snoeihout

1

x

Hergebruik van bouwafval

1

O

Anders, namelijk ...

x Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

2

6
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3. Opvang en afvoer regen- en/of afvalwater : Maximum aantal punten 5
x Opvang regenwater voor direct gebruik
(bv.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)
O Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
2
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Inhoud:
F.
Voorlichting door de afdeling
1. Voorlichtingsplan
2. Schriftelijke voorlichting via clubsblad
3. Voorlichting via mededelingenbord
4. Voorlichting in de winkel/inkoop
5. Tuinbegeleiding
6. Cursussen, lezingen, tentoonstellingen, excursies
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F.

VOORLICHTING DOOR AFDELING

1.

Voorlichtingsplan : Maximum aantal punten 6

O

Aanwezig (1)

O

Wordt actief uitgevoerd (5)

Jammer dat hiervoor geen tijd is genomen. Probeer iemand te vinden die dit op
zich neemt. Bij de AVVN is een voorbeeld hiervan te verkrijgen.

2.

0

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

x

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

X

(5)

(1)

4

x

Voorlichting over natuur

X

(5)

(1)

4

x

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

(5)

(1)

4

X

Het fraai uitgevoerde clubsblad Blad biedt een overvloed aan nuttige informatie op
allerlei gebied. Je zou willen dat iedere club dit aanbood. Website kan nog
uitgebreider.

3.

12

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

Op verschillende plekken staan mooi uitgevoerde info-borden. Maak er nog meer
gebruik van voor actuele en informatieve berichten.
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4

4

4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4

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)
O cursussen (2)
x anders (1)

Er lopen veel mensen rond met kennis van natuurlijke zaken!
6.

2

7

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

x Cursussen fotografie

(5)

(1)

O lezingen

(5)

(1)

O Tentoonstellingen

(5)

(1)

(5)

(1)

4

(5)

(1)

5

x Excursies narcissenroute, Ons Buiten
x Anders: jeugdactiviteiten/kalender van
Janneke/pompoenenwedstrijd/plantenmar
kt/microscopiekennis/minibieb/poffertjes

X

X
X

2

11

-31-

III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Speeltuin met erg veel spelplezier
Gemeenschappelijke tuin 94

Heemtuin de Wijde Blick
Stapelmuren
Floating islands
Composthopen
Hergebruik materialen/incl verzamelplek
Geurtuin
Clubhuis met bibliotheek met infohoek,
grote bakken met kamerplanten, etc.

Kunstelement met metalen denne-appels
Omgeving clubhuis: leilinden, borders
Naambordjes planten
Extra veel houtrillen
Beplanting langs oprit
Nieuwe varenpad
Verwijdering kantplanken langs paden
Leesclub van groene boeken
Paadje van kegels van Moerascypres
Plan om egeltrappetjes te maken deze
winter; zorg dat ze voor volgend voorjaar
klaar zijn.

Wilgentunnel,speelhuisje,
lonicera heuvel
Bessenstruiken, wilde
bloemenwei, wc, druivenprieel,
stapelmuurtjes (met servies!),
compostplek
Vlindertuin, geurtuin,
stapelmuur, prieel, compostplek
Veel nieuwe creatieve muren
Op diverse plekken
Wel 5 plekken op het terrein
“nette”plek; goed
gecamoufleerd, veel gebruikt
Prima uitgevoerd, met
naambordjes
Hieronder valt ook de nieuwe
huisstijl (kleurrijke bloemen, ook
aangebracht op het
toegangshek.)
Uitstekend verzorgd
Wijde Blick, tuin 94, singel
Overal, jaarlijks aanvullen
Mooie begeleiding van entree
Mag nog uitgebreid; goede start!

Totaal aantal bonuspunten

5
5

5
2
3
2
5
3
5

1
3
2
2
3
2
3
2
1

54
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