
Natuurlijk tuinieren, tuinpark Nieuw Vredelust 
 
 

Eerste actieplan voor 2018 -2020 
 
Voorwoord 
Dit voorjaar kwam Mascha Jonasse, van de AVVN met een op ons 
tuinpark toegespitste aantal adviezen, ter verfraaiing van Nieuw 
Vredelust. Zij, was speciaal daarvoor samen met Ellen de Nood ons 
park komen bezoeken. Haar advies vind u terug op onze site onder de 
pagina adviezen AVVN 2018-2020. 
De werkgroep natuurlijk tuinieren, waarin gezeten Andre de Bos, 
Gerrie Paans, Dennis d’ Fonseca en Jooske Dondorp, hebben in 
reactie op de adviezen van Mascha dit plan opgesteld. Dit plan is met 
de coordinatoren en het bestuur doorgesproken. 
Dit actieplan wordt opgesteld voor het jaar 2018-2019.  
 
 
 
 
Entree 2018 

• Bij het eerste tuinhek gaat een kamperfoelie geplaatst worden, 
die langs de bovenzijde van het hek langs het prikkeldraad kan 
groeien. 

• Informatiebord plaatsen, met foto’s en info tuinpark. 
• Border plaatsen onder de vuurdoornhaag met diverse op 

tuinpark zelf ontstane vaste planten. Is gebeurd. 
• Tweede metalen hek wordt verfraaid met bloemdesign 

Veenplanten door ontwerper Marijke Jansen. 
• Groene loper  weer herstellen. Is gebeurd. 

 
Entree 2019 

• onderhoud van dit geheel 
 
 
 
Natuurspeelplaats 2018 

• Informatiebord plaatsen, op eigen risico spelen en met 
spelopdrachten en andere speelse kennis 

• Graspaden met hoog en laag gras  
 



 
Natuurspeelplaats 2019 

• uitdiepen waterplaats 
• schuilplaats tegen de regen / overkapping bij de bank 
• Kist is al in de maak voor kinderfeestjes. 

 
 
 
Om en langs verenigingsgebouw 2018 

• Informatiebord plaatsen met info over verenigingsgebouw 
• Hemelwater in regentonnen   
• paar tegels lichten uit terras en deze vergroenen 
• sieruien poten in herfst staan er al veel 
• kaardenbollenzaad verzamelen voor komend jaar  (gedaan) 
•  

Om en langs verenigingsgebouw 2019 
• Betongaashek plaatsen halve meter voor de trespa gevel.  
• Deze met druif of met klimop, vogelnestjes en insectenhotels 

verfraaien.  
 

 
 
 
De wijde Blick 2018 

• Informatiebord plaatsen met info wat er te zien is daar 
• Padden en egeltrappetjes 
• Langs prieel een klimmer als bosrank, kamperfoelie of 

klimhortensia 
 
De wijde Blick 2019 

• Kleine bordjes bij bijzondere planten  
 
 
 
 
Grasoever naast bruggetje  2018  

• -Waar sta ik en wat is er nog meer te zien op tuinpark- bord 
• Grasvlakken verarmen en wilde bloemen zaaien, twee keer per 

jaar maaien 
 

 



 
 
Grasoever naast bruggetje  2019  

• Grasvlakken verarmen en wilde bloemen zaaien, twee keer per 
jaar maaien 

• Lage wilgjes tussen heester plaatsen om zich op weg te 
ontnemen 

 
 
 
Natuurlijke oever 2018 

• oever meer naar de sloot afvlakken begin mee gemaakt 
• moeras spirea, kattenstaart en lisdodden plaatsen (deels 

gedaan) 
• paar Portugese laurier verplaatsen om zicht op oever te 

vergroten gedaan 
 
Natuurlijke oever 2019 

• opkomend riet  Komt nog niet op in juli en oktober 
wegknippen/maaien 

• moeras spirea, kattenstaart en lisdodden plaatsen deels gedaan 
 
 
 
Droge singel aan Groenpad 2018 

• Koninginnekruid, smeerwortel en Geranium macrorrhizum 
plaasten 

 
Droge singel aan Groenpad 2019 

• Koninginnekruid, smeerwortel en Geranium macrorrhizum 
plaasten 

 
 
 
Eendenpoel met grasvlakken 2018 

• barriere van kantplanken verwijderen is gebeurd 
• Wilde bloemen zaaien rond de wilgjes  gedaan 
• Floating islands 
• Duikers begaanbaar maken en afschermen 

 
 



Eendenpoel met grasvlakken 2019 
• egeltrappetjes plaatsen 

 
 
 
Singels algemeen 2018 

• Waar mogelijk de takkenwallen laten meanderen 
• Stammetjes langs de grintpaden 
• Aanmelden voor uitzetten egels bij vogelbescherming 
• Vogelhuisjes ophangen 
• Kamperfoelie langs bomen laten gaan (gedaan) 

 
Singels algemeen 2019 

• Waar mogelijk de takkenwallen laten meanderen 
• Stammetjes langs de grintpaden 
• Aanmelden voor uitzetten egels bij vogelbescherming 
• Broeihoop voor ringslang achter bij tuin 20 (?) eventueel 

Bijlmerweidegroep uitnodigen? 
• Vogelhuisje ophangen maken met vaderdag? 

 
 
 
Tuin 94 in 2018 

• Coniferenhaag versmallen en verlagen met aansluitend een 
haag van heesters opgekweekt uit tuinpark  gedaan 

• Plaatsen van informatie bord wat er hier te doen is  
• Moestuinbakken in de maak 
• Compost bakken maken gemaakt 
• WC en waterpunt maken   
• Afdakje tegen de regen maken in de maak (Dennis) 

 
Tuin 94 2019 

• Fruitboompjes en bessen plaatsen 
• Vogelhuisje en egelhuisje maken  

 
 
 
Waterbeheer 2018-2019  

• krozen en baggeren  
• duikers vrijhouden 
• overleg bestuur over waterbeheer/waterschap/wallekanten 



 
 
 
 
 
Communicatie 2018   

• pagina op site (gedaan, zowel open als besloten) 
• boekenplanken en tafel voor natuurlijk tuinieren in 

verenigingsgebouw  
• aankondiging en oproep voor deze boeken in Blad  
• Afwisselende info op site en in de informatieborden/huisjes 
• Infobord bij Ferry de Imker 
•  

 
Communicatie 2019 

• *Afwisselende info op site en in de informatieborden/huisjes 
 
 
 
Workshops 2018 

• vogelhuisjes maken op vaderdag 
• workshop insectenhotelsmaken (inclusief hommelpotten) 
• gereedschapsonderhoud in winter  

 
Workshops 2019 

• workshop broeihoop aanleggen 
 

 
Diversen  2018 
Plantjesmarkt in vroeg voorjaar en in mei (gedaan) 
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