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SAMENVATTING INVENTARISATIE EN BEOORDELING
No.

Aanwezig

CATEGORIE

II.

SPECIFIEKE GEGEVENS COMPLEX

A.

Inrichting en beheer, algemeen

A.1

Bodembedekking/kruidlaag

A.2

Oevers, sloot(kanten) en greppels

A.3

Vijvers en poelen

A.4

Grasvelden

A.5

Bermen

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

A.7

Bestrijding en bemesting

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Potentie

Max.
punten

Toegekende
punten

12

9

9

8

11

2

4

3

10

10

Heggen

6

3

Bosjes

6

3

Bloemborders

6

4

Bomen

5

5

9

6

10

8

B.a.

Beplanting ten behoeve van dieren

B.a.1

Inheemse plantensoorten

B.a.2

Afwezig

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

B.a.3

Watervegetatie

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

5

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

3

2

12

0

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

13

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

5

Opstallen en dode materialen van de
vereniging

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
verenigingsopstallen

2

1

C.2

Dakdekking op verenigingsopstallen

6

4

C.3

Verharding

6

5

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

3

5

2

6

4

15

6

5

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

F.

Voorlichting door vereniging

F.1

Voorlichtingsplan

F.2

Schriftelijke voorlichting via verenigingsblad

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

2
33

239

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN

155

TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

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

239
155

( 100 %)
( 64 %)

Toekenning is :

3

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

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

> Fleurige strook 1 jarigen bij entree
> Jopie’s Bloementuin

Fleurige entree met de strook 1-jarigen, die wellicht nog iets mag worden
uitgebreid in oppervlakte. Jopie’s bloementuin is een feest voor vlinders en bijen.
Nog toevoegen: Allium Purple Sensation, Echinacea purpurea en herfstbloeiers
zoals Sedum Matrona en Aster fr Mönch.

2.

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

Maaien van de slootkanten

3

4
2

9

NVT

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

Afvoeren van gemaaid materiaal

O ja (2)

Sloten worden geschoond

O ja
O nee

Beschoeiing aanwezig

O nee (5)
O ja

Oeverbegroeiing

O ja (2)

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

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6 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

4.

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9

O
O
X
O
X

nooit
1 à 2 maal per jaar (4)
3 tot 6 maal per jaar (3) > in de fruitbomenrij
7 tot 20 maal per jaar
meer dan 20 maal per jaar > brede gazon langs gebouw door gemeente gemaaid

X

gefaseerd gemaaid, met verschillende kruiden, zoals madelief, witte klaver,
hoornbloem, leeuwentand en draadereprijs (5) > in de fruitbomenrij 3x per jr
gefaseerd in 3 stukken

Maai ook de kleine boomgaard gefaseerd, net als de fruitbomenrij.

5.

3

5

8

Bermen inclusief het deel boven aan de sloot : Maximum aantal punten 11 = wadi’s

Maaisysteem

X motormaaier en bosmaaier
O handmaaier
O zeis
O anders

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
X meer dan 20 maal per jaar
O

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)

0

0

0

2

X ja (2)

Experimenteer met het hoger laten / minder vaak en gefaseerd maaien van de
schuine wadi-kant het dichtst bij het spoorhek. Dat belemmert het doorlopen van
de wadi’s niet en komt de soortenrijkdom aan planten en dieren ten goede.
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2

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

Heerlijk hoe de geurende kamperfoelie je verwelkomt bij de ingang. Het hek aan
het spoor wordt steeds fleuriger met veel diervriendelijke planten, zoals de
Lathyrus latifolia. Aangezien de wilde rozen snel zijn uitgebloeid en de gevulde
rozen prachtig zijn, maar weinig natuurwaarde geven, zou de aanplant nog
aangevuld mogen worden met klein-bloemige enkelvoudige rozen zoals Rosa
Mozart, Rosa Francis E Lester, Rosa Rambling Rosie of Rosa Open Arms.

2
1

3

Aan het hek bij de fruitbomenrij zouden doornloze braam (Rubus Black Satin),
japanse wijnbes (Rubus foenicolasius) met de fijne wingerd (Parthenocissus
henryana) veel sierwaarde geven voor treinreizigers en tuinders en bovendien
een heerlijke oogst geven voor vogels en tuinders. Voeg ook nog een drietal
kleinere en groenblijvende vuurdoorns (Pyracantha Red Column) + een klimop
toe en het feest is compleet.
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

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

O

De vereniging gebruikt in de openbare groendelen
bodemverbeteraars

De bomen in de boomgaard en de fruitbomenrij zouden baat hebben bij wat
compost in de lente. Compost als mulchlaag aangebracht rond de stam van de
fruitbomen voorkomt het uitdrogen van de bodem.
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5

5

10

Inhoud:
B.
a.

Inrichting en beheer, specifiek
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:

= langs gebouw en langs hek/fietspad

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)

O.a. meidoorn en veldesdoorn, mooie soorten met sier- en natuurwaarde. Werk
toe naar meer variatie met bijvoorbeeld Liguster en Pyracantha Red Column, die
vrijwel ongesnoeid kunnen blijven.

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

O

3
3

= vogelbosje entree

Enkele inheemse soorten (1)

X Ongeveer de helft van de
bosjes bestaat uit inheemse
soorten (2)

O

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

O Overwegend inheemse soorten
(4)

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

Vergroot ook hier de biodiversiteit door de Lonicera nitida grotendeels en stap
voor stap te vervangen door niet woekerende soorten met veel natuur- en
sierwaarde, zoals aangegeven in de ontwerpschets van het beestjesbos (o.a.
ajuga, digitalis, judaspenning, boshyacinth, mahonia etc).
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2+
1

3

Bloemenborders : Maximum aantal punten 6

Bij de
bloemborders zijn
aanwezig:

= Jopie’s Bloementuin links van entree

O Enkele inheemse soorten (1)

X Ongeveer de helft van de
bloemborders bestaat 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)

Mooie combinatie van sier- en natuurwaarde in dit stuk.

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)

Fruitbomenrij + boomgaard. Walnoot, kers, meidoorn, krentenboompje plus
Liquidambar bij entree.

5
5

Ontmanteling Carpinus tot spechtenboom.

2.

Beplanting met natuurwaarde

Algemeen : Maximum aantal punten 9
X Belangrijke voorjaars- en herfstbloemen
of rijkbloeiende vaste planten (2)

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

X Relatief groot oppervlak met bloeiende planten
(1)

> strook 1-jarigen bij entree mag
groter

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

Bij slangenhoop en in beestjesbos

Er mogen meer herfstbloeiers aangeplant worden in het beestjesbos (zie
ontwerpschets) en in Jopie’s bloementuin. Bijvoorbeeld Sedum Matrona en
herfstasters. Ook (enkelbloemige) Dahlia’s en Echinacea zullen het geheel
opfleuren en extra natuurwaarde geven.

-14-

2+1
1

2
6

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

Walnoot, meidoorn, veldesdoorn,
kers. Aan te vullen met klaproos,
dahlia, braam, zonnebloem,
mahonia

X

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

Fruitbomen, Verbena, Sedumdak.
Aan te vullen met Echinacea, Asters,
Allium, Sedum Matrona, Geranium
Rozanne.

2

X

Planten als voedselbron voor rupsen aanwezig
(2)
(= waardplanten)

Grassen, brandnetel, pinksterbloem,
zuring. Aan te vullen met liguster,
peen, klimop, look zonder look,
damastbloem, judaspenning.

1

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

Takkenwal en gestapelde
dakpannen

2

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

Drinkschaal vogels/insecten (steen
toevoegen, zodat insecten niet
verdrinken!) Biodiversiteit
uitbreiden

1

2

8
3.

Watervegetatie : Maximum aantal punten 7 > NVT

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

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

O

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)
NVT

4.
O

Verlandings- en ruigtevegetatie : Maximum aantal punten 4

> NVT

Verlandings- en ruigtevegetatie aanwezig
(4)
NVT
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5.
Bos, struwelen, erfbeplanting
Natuurlijke nestelplaatsen/broedplaatsen/schuilmogelijkheden : Maximum aantal punten 7
X

Doornstruiken aanwezig (2) : Rozen, meidoorn

x dichte doornstruiken (1)

2

X

Groenblijvende planten aanwezig (2): Lonicera
nitida

Klimop en vuurdoorn aan hek
toevoegen

1

X

Andere natuurlijke nestmogelijkheden aanwezig
(2)

Bomen / hagen

2

Klimop + vuurdoorn aan het hek planten + Mahonia toevoegen in beestjesbos.

6.
X

5

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

O

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

Plantbakken vergroenen het gebouw. Opfleuren met Erigeron karvinskianus en
allium. Meer stokrozen langs het pand zetten.
b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

O

Droge/stapelmuren aanwezig (2)

Nog niet, doen!

O

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

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

O

Mos begroeiing op droge/stapelmuren
(2)

O

Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)

O

Optimale muurbedekking (2)

Een stapelmuurtje kan gebouwd worden aan de basis van het beestjeshotel of
langs een border in Jopie’s bloementuin. Zo’n muurtje biedt ruimte aan veel
planten en dieren.
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2

2

0

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

Steenhopen aanwezig (4)

Stapeling dakpannen in beestjesbos; mag meer!

2

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

In beestjesbos

4

X

Holen aanwezig (4)

In de maak bij geringde Carpinus bij beestjesbos

1

X

Broeihoop aanwezig (4)

Mooie hoop op een rustige, zonnige plek bij het
water

4

X

Dood onbehandeld hout aanwezig
(2)

Takkenwal, onder beestjeshotel, vlechtscherm
bijentuin

2

X

Bundels van droge plantenstengels
(2)

Geeft het beestjeshotel ook een sedumdakje! Hang losse beestjeshotels (met
bamboestengels) altijd in de zon. En vernieuw het materiaal als de vogels het
hebben losgetrokken.

13

Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

overig

materiaal:

maximum

aantal

punten

12

X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

Maak de valkenkast aan lichtmast van
hout dat langer meegaat. Meer
nestkastjes voor vogels ophangen in
bomen.

1

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

Egelhuis wacht op bewoning.

2

O Vleermuiskasten aanwezig (2)

Doen!

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

In beestjeshotel. Vervang de houtblokken
waar nodig.

O Hommelnestkasten aanwezig (2)

Doen!

O Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)

Combineer steenhopen met zand

2

5

Hier valt nog veel winst te behalen!
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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
X

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

X

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...

Overkapping van duurzaam hout, mooi gedaan!

1

Gereedschapshok is t.z.t. ook toe aan een duurzame
facelift

1
2.
Dakbedekking op verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 10
Meerdere antwoorden mogelijk
opstal
X

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

O

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig

Op clubgebouw. Goed gedaan!

Wellicht kan het gereedschapshok (en het beestjeshotel) t.z.t. ook een groen dak
krijgen.
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4

4

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

Graspaden (2)

2

X

Houtsnippers (2)

T.z.t. het Franse boomschors vervangen door lokale
houtsnippers na wintersnoei in de wijk. Verse
houtsnippers verteren relatief snel tot compost, dat in de
borders en bij de fruitbomen benut kan worden. Mooie
recycling.

O

Grint

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

X

Tegels

Onder de overkapping

X

Halfverharding: ternair
zand

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

O

Asfalt/bitumen

O

Anders

2

1

namelijk.....

Ternair zand bevalt niet goed bij nat weer en vorst (gaten /los vriezen). Kijk eens
naar ‘achterhoeks padvast’, een halfverharding die betere resultaten lijkt te
geven. Geef als vereniging aan hoe het pad onderhouden wordt. Stop met
schoffelen, want dat geeft een nieuw zaaibed voor onkruid. Pluk het ergste
onkruid weg en stamp de halfverharding aan, dat geeft beter resultaat. Randen
juist losharken en inzaaien met bloemenmengsel is ook een goed idee!
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5

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

Er is geen winkel. Centrale inkoop van bijvoorbeeld compost in bulk (los
gestort) in de lente heeft een positief effect, omdat dit goedkoper is en
plastic spaart omdat er dan geen plastic zakken met tuinaarde meer
aangevoerd worden.

2.

NVT

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 verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 9

X

Elektra

Waterpomp op elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

O

Gas

O

Maatregelen voor zuinig energiegebruik zijn genomen
(5)
0

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

In bak bij entree, wordt afgevoerd

O

Composteren GFT-afval

O Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

O

Inzamelen overig groen afval

O

Composteren overig groenafval

X

Hergebruik van snoeihout

O

Hergebruik van bouwafval

X

Anders, namelijk ...

1

Takkenwal, egelhuis, beestjeshotel, broeihoop

1

Eigen restafval zelf afvoeren = pluspunt

1

Overweeg de aanleg van een gezamenlijke composthoop met aanstelling van een
compost-meester. Er wordt nu veel tuinafval afgevoerd en dat kost het nodige.
Zelf composteren op eigen tuin of een centrale composthoop aanleggen maakt de
kringloop rond. Mooi onderwerp voor een workshop!
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3

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 Anders, namelijk, ...
Er is nog plek voor een 2e regenton!

2
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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)

Voorlichtingsplan verder uitwerken met taken en
tuinders die de taken uitvoeren, zodat ze ‘vindbaar’
zijn.

X

Wordt actief uitgevoerd (5)

Mag actiever en concreter weergegeven in het plan

1

3
4

2.

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

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

(5)

(1)

2

X

Voorlichting over natuur

(5)

(1)

2

X

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

(1)

2

(5)

Website en digitale nieuwsbrief geven info over milieuvriendelijk tuinieren. Ik mis
soms duidelijke stellingname: ‘hier staan we voor en zo doen we dat hier bij de
Groene Lunet’. Lijst Planten voor Bijen is waarschijnlijk van Arie Koster? Bron
staat niet vermeld en de lijst is wellicht lastig hanteerbaar voor de gemiddelde
tuinder. Top-20 samenstellen zou praktisch zijn. Leuke rubriek ‘tuinders aan het
woord’ met praktisch tips en ervaringen.

3.

6

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

Klein bord met beperkte ruimte.

2
2
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4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4 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)

X actieve tuincommissie is goud
waard!

X

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis
regelmatig bij : investeer hierin!

Via
X tijdschriften en boeken (1)
O cursussen (2)
X anders (1) OVU / Groenvisie
Lunetten

Investeer in kennisvermeerdering en kennis delen via cursussen, excursies, etc.
6.

5

1
1
7

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

X Cursus, workshop

(5)

X (1)

1

X Lezingen

(5)

X (1)

1

O Tentoonstellingen

(5)

(1)

O Excursies

(5)

(1)

O Anders

(5)

(1)

Deze activiteiten staan nog in de kinderschoenen. Zoek hierin de samenwerking
op met andere tuinparken. Breng regelmaat in dergelijke activiteiten:, bijv. 2x
workshop (november en januari?) en 1 excursie per jaar (juni?) terugkerend in
dezelfde tijd van het jaar.
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2

III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Watergeven met
slootwater via centraal
systeem
Demonstratiekast bijen
met sedumdakje, mooi educatief element
met info-bord
Rondleiding voor
doe dit jaarlijks met de volgende klas!
schoolkinderen bij de
demonstratie-bijenkast
Bijentuin honingbijen met Mooi hek. Tuin, beplanting en onderdak voor
vlechthek
de kasten is aan vernieuwing toe
Wadi’s
Bijzonder dat de Groene Lunet wadi’s heeft.
Het belang hiervan mag benadrukt worden op
de website. Experimenteer met maaibeleid :
aan hek-zijde minder vaak en gefaseerd
maaien
Overkapping van
Mooi gebouwd en prima onderdak voor
duurzaam hout
tuinders die geen huisje hebben op eigen tuin
= meer groen
Centrale plek
Mooie plek om bijeen te komen tussen
picknickbanken
bloemen. Vervang boomschors t.z.t. door
lokale houtsnippers
Beestjestuin met
Een groot verschil met 2 jaar geleden! Zet de
nectarbar en vogelbad /
omvorming door (zie ontwerpschets). Meer
drinkschaal
biodiversiteit in planten = meer variatie in
dieren.
Insectenhotel
Bitumendak vervangen door dakpannen of
sedum
Ruiltafel planten
Goeie plek bij entree en regenton!
Tuinders aan het woord in Mooi om de kennis en ervaringen van tuinders
de digitale nieuwsbrief
zo te delen = vermenigvuldigen

Totaal aantal bonuspunten

2

4
2

1
3

5

4

3

3
3
3

33
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