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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

14

A.3

Vijvers en poelen

A.4

Grasvelden

9

2

A.5

Bermen

11

5

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Heggen

6

4

Bosjes

6

6

Bloemborders

6

4

9

9

10

10

B.a.

Beplanting ten behoeve van dieren

B.a.1

Inheemse plantensoorten

Bomen
B.a.2

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

B.a.3

Watervegetatie

7

6

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

4

4

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

4

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

3

0

12

9

B.b
B.b.1

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

CATEGORIE

Aanwez Afwezig
ig

Potenti
e

Max.
punten

ToeGekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

14

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

10

5

1

0

8

5

2

2

5

0

11

8

5

2

6

0

15

11

5

3

Opstallen en dode materialen van de
vereniging

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
verenigingsopstallen

C.2

Dakdekking op verenigingsopstallen

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

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

Aanwezi Afwezig
g

Potenti
e

Max.
punten

Toegeke
nde
punten

4

4

9

8

20

9

SUBTOTAAL
F.4

Voorlichting in de winkel/inkoop

F.5

Tuinbegeleiding (persoon of commissie)

F.6

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen,
excursies

III

BIJZONDERE ELEMENTEN
(bonuspunten)

28
261

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN

203

TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten: (261 = 100 %)
Behaalde aantal punten: (203 = 77%)
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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Samenvatting
Organisatorisch staat de vereniging er weer goed voor, bestuur en werkgroepen
werken goed samen.
Het aanzicht van het terrein is veel natuurrijker geworden door veranderd
maaibeheer.
Met de toekomstige verbreding van de A27 staat de vereniging voor een paar
pittige uitdagingen. Een aantal tuinen sneuvelen, net als de groenstrook tussen
weg en tuincomplex. De vereniging wordt in de onderhandelingen van buitenaf
ondersteund, onder meer door het AVVN.
Het verenigingsgebouw is inmiddels afgestoten, van een nieuw gebouw is voorlopig
geen sprake maar de winkel functioneert goed, ook als onderkomen, zij het
krapjes.
Kortom, Stadion blijft voor verschillende uitdagingen staan. Heel goed om te kiezen
voor haalbare projecten, ook bij het natuurlijk tuinieren. Leg de focus op de
bestaande projecten en verfijning in het beheer. Bestuurlijk zal de A27 de nodige
energie vergen.
Machteld Klees, Bureau Zonneklaar
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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

12
Het essenbosje tussen de Acacialaan en de Eikenlaan is ontdaan van gestort
tuinafval. Hier zijn snipperpaden en een open plek aangelegd, een vriendelijk,
lommerrijk bosje. De ingangen kunnen nog wat uitnodigender worden, van het
mooie plekje wordt nog te weinig gebruik gemaakt.
In het voorjaar bloeien er diverse stinzenplanten en in de zomer is er een
betrekkelijk ruige, bloeiende begroeiing. Houd de diversiteit in de gaten. Verwijder
in de herfst soorten die teveel woekeren, maai eventueel de begroeiing aan het
begin van de winter zodat de stinzenplanten de ruimte houden.
De houtsnipperpaden kunnen eventueel opgesloten worden tussen stammetjes. De
snippers verspreiden zich minder en het pad blijft zichtbaarder.
Complimenten zoals het bosje aangepakt is en het gestorte tuinafval is verwijderd.
Blijf aandacht schenken aan de takkenrillen. Hoe strakker de ril gestapeld is, hoe
minder er gestort wordt, want dat blijft een aandachtspunt.
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2.

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

Maaien van de slootkanten

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

2

X Planten worden gefaseerd gemaaid (5)

2

Afvoeren van gemaaid materiaal

X ja (2)

2

Sloten worden geschoond

O ja
X nee

Beschoeiing aanwezig

X nee (5)
X ja

Oeverbegroeiing

X ja (2)

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

1

5

1+1
14

De oevers hebben, door minder te maaien een gedaanteverwisseling ondergaan en
hebben een vriendelijke, natuurrijke uitstraling. Overweeg om er nog enkele
kleurrijke soorten, bijvoorbeeld kattenstaart, toe te voegen. Op enkele plekken
oppassen dat het riet niet de overhand krijgt. Op land regelmatig maaien en onder
water proberen af te maaien (waadpak/sikkel)
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3.

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6 Niet van Toepassing

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)

.

4.

NVT

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

2

O

gefaseerd gemaaid, met verschillende kruiden, zoals madelief, witte klaver,
hoornbloem, leeuwentand en draadereprijs (5)
2

De vroegere speelweide wordt voor het 2e jaar 2 keer per jaar gemaaid. Het heeft
al een heel andere aanblik, en zal zich bij consequent maaibeheer de komende
jaren verder ontwikkelen.
Als vuistregel twee keer per jaar maaien, rond half juni en eind augustus. Om
overwinterende insecten en poppen van vlinders een kans te geven is het goed om
ook jaarlijks een ander deel in de winter te laten staan.
Daar waar de grassen nog erg domineren kun je de eerste jaren plaatselijk nog
een keer extra maaien, evt. met de hand (zeis of sikkel).
Belangrijk is om het gras kort na het maaien af te voeren. Het mag even indrogen,
dat geeft ook zaden de kans om te vallen maar moet na enkele dagen afgevoerd
worden want voedingsstoffen beginnen al na enkele dagen uit te spoelen.
Het ontwikkelen van een bloemrijker grasveld kan geholpen worden door
geschikte soorten uit te zaaien of in te planten, kies hierbij voor inheemse
soorten, bijv. wilde margriet, ratelaar, beemdkroon. Over het maken bloemrijke
weides is veel informatie te vinden bij de Cruydt-Hoeck. Zij verkopen niet alleen
zaden maar geven ook advies en organiseren cursussen over bloemenweides
(www.wildebloemenzaden.nl)
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5.

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

Maaisysteem

X 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)
X 7 tot 20 maal per jaar
O meer dan 20 maal per jaar

O

Afvoeren van gemaaid materiaal

3

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)

5
Zie ook onder “maaien van grasvelden”.

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)
O gesnoeide heg (1)
X sloot
O anders, namelijk…. (indien natuurvriendelijk 2 punten)
0
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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

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 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)

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

4
4

In de strook voor de tuinen zijn verschillende soorten heggen, met haagbeuk,
veldesdoorn, mahonia en spirea. Deze afwisseling is prima. Blijf het aanplanten
van verschillende heggen, liefst van inheemse en bloeiende soorten, stimuleren.
Daarnaast zijn er grotere heggen, bijvoorbeeld langs de parkeerplaats. Dit zijn
volgroeide en vitale heggen. Wees daar zuinig op, haal bij herinrichting niet alles
weg. Worden er nieuwe heggen aangeplant, kies dan voor meer diversiteit aan
soorten, meng bijvoorbeeld veldesdoorn met meidoorn en diverse kornoeljes. Af
en toe een roodbladige beuk geeft ook mooie afwisseling.
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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)
6
6

Aan de achterzijde, langs de A27, komen grote veranderingen door wegverbreding.
De groenstrook verdwijnt, net als enkele tuinen. Dring er in de onderhandelingen
op aan dat er weer een groenstrook komt, dat is een toekomstige buffer voor
ondermeer fijnstof.
Denk vast na over geschikte toepassingen voor (een deel van ) het snoeihout dat
gaat komen. Bijvoorbeeld langs de snipperpaadjes, als zitgelegenheid etc.
Het essenbosje is fraai opgeknapt en is eerder al besproken.
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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)

4

4
Er zijn plannen om de huidige entree van de vereniging, bij de winkel, verder onder
handen te nemen. Zorg ervoor dat dit een groene oase wordt met veel bloeiende
blikvangers. Je kunt hier aan een mooie mix van cultuurplanten met meerwaarde
voor dieren en inheemse planten denken.
Bijvoorbeeld bloeiende planten voor vlinders en andere insecten en besheesters
voor de vogels.
Denk ook vooraf na over het onderhoud. De essen staan er niet best bij, kies bij
vervanging bomen die qua bodem en toekomstige hoogte goed bij de plek passen.
Net buiten het hek, langs de sloot, liggen twee betonblokken. Die hebben hun
functie i.v.m. auto's, houd ze daarom zichtbaar maar de hardheid ervan kan
verzacht worden door ze op te nemen in enkele boomstammen van soortgelijke
dikte, die geleidelijk met de bocht meelopen.
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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)

5

5
Stadion heeft een groot aantal bomen. Voor een deel zijn dit fraaie oude bomen
zoals de monumentale kastanjes bij het verenigingsgebouw, voor een deel bomen
die dateren uit de aanlegtijd van het complex en die nu ook al respectabele
afmetingen krijgen.
Wees zuinig op de oude bomen en zoek naar mogelijkheden, bijvoorbeeld in
overleg met de gemeente, om ze goed te onderhouden.
Zoals overal in het land staan veel essen er slecht bij (schimmel veroorzaakt door
essenvlieskelkje). Kies bij herplant voor bomen die goed bij de standplaats passen
zowel qua grondsoort, waterstand als groeiruimte (toekomstige hoogte).
Waar bomen veel schaduw geven bij tuinen, kijk dan naar de mogelijkheden om op
te kronen i.p.v. te kappen. Zeker als er in de groenstrook naast de A27 veel bomen
gaan verdwijnen wordt het nog belangrijker om zuinig te zijn op de overige bomen.
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2.

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)

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

4

1
4
9

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

2

X

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

2

X

Struiken als voedselbron voor rupsen
aanwezig (2)

2

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

2

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

2
10

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)

3

X

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

1

6
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4.
X

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

4
4

Verlandingsvegetatie niet, maar ruigte wel aanwezig in de diverse bosjes en langs
oevers

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

Doornstruiken aanwezig (2)

X

Groenblijvende planten aanwezig (2)

O

Andere natuurlijke nestmogelijkheden
aanwezig (2)

X dichte doornstruiken (1)

1+1
2

4
Het bosje grenzend aan de speelwei heeft deels een gevarieerde ondergroei en
deels een woekerende begroeiing van Lonicera nitida. Maak keuzes in wat je wilt.
Het is goed mogelijk om op deze plek een mooie zoomvegetatie 'bosrand' bij de
speelwei te krijgen maar daarvoor moet de Lonicera verwijderd worden. Dat vergt,
zeker de eerste jaren veel onderhoud. Je kunt er ook voor kiezen om ze te laten
staan, maar er wel voor te zorgen dat ze zich niet verder uitbreiden door langs de
randen af te knippen en waar mogelijk uitlopers te verwijderen.
De ondergroei van het bosje is gevarieerd, probeer dat zo te houden, houd de gele
dovenetel in toom! De snipperpaadjes kunnen eventueel begrensd worden met
snoeihout, dat zorgt ervoor dat de paden duidelijker zichtbaar blijven.
Het idee om er een snoepbosje van te maken heeft zeker mogelijkheden, met vlier,
framboos, japanse wijnbes etc. kom je al een heel eind, al hebben de meeste
soorten kleinfruit net wat meer zon nodig. In de overgang van speelwei naar bosje
kunnen ze zeker een plek vinden. Houd wel de gezondheid van de essen in de
gaten, zonde als je veel moeite doet en daarna moeten de essen verwijderd
worden.

6.
O

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
0
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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)

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

2

X
Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)
O

4

1

Optimale muurbedekking (2)
9

Naast de speelwei is een mooie stapelmuur gemaakt, complimenten! Verdient
meer aandacht, maak daarom de muur meer zichtbaar door er een pad langs te
maaien. Probeer de muur nog soortenrijker te krijgen. bv gele helmbloem,
muurbloem, cypreswolfsmelk.

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)

X

Broeihoop aanwezig (4)

3

X

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

2

O

Bundels van droge plantenstengels
(2)

Natuurlijke holen in bomen

1

14
Let erop dat bijenhotels goed in de zon blijven liggen!
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Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

overig

materiaal:

maximum

aantal

punten

12

X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

2

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

2

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

1

O Hommelnestkasten aanwezig (2)
O Andere insectenhopen aanwezig (mieren) (2)
5
Er zijn diverse zoekkaarten etc. in omloop voor solitaire bijen, probeer eens na te
gaan door welke soorten de hotels gebruikt worden (zie ook bijenhelpdesk.nl)
Het zelfde geldt voor vleermuis- en nestkasten, probeer vrijwilligers van
plaatselijke natuurorganisaties te laten inventariseren en publiceer waarnemingen
en resultaten in het verenigingsblad, website of mededelingenbord.
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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
O

Geen (onbehandeld) (2)

O

Lijnolieverf (2)

O

Verf op waterbasis (2)

X

Andere verf

O

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...
0

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

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

O

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

O

Rubberroïd

O

Bitumen/asfalt

O

Eterniet/asbest

O

Overig
0
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3.
Verharding : Maximum aantal punten 6
Meerdere antwoorden mogelijk
O

Graspaden (2)

O

Houtsnippers (2)

O

Grint

O

Tegels

X

Halfverharding

O

Asfalt/bitumen

X

Anders

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

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

0
Het ternair zand op de paden voldoet, maar in de schaduw komt mosgroei.
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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

Gangbaar

O

Bestrijdingsmiddelen

(2)

X

Meststoffen

X (2)

X

Potgrond

X (2)

X

Zaai- en plantgoed

X (2)

X

X

Staken

(2)

X

O

Anticorrosiemiddelen

(2)

O

Folies

(2)

O

Lijmen

(2)

O

Anders:

(2)

2
2
1

.
Verkoop tuinaarde van BioKultura.
In het voorjaar wordt er zelf opgekweekt plantgoed verkocht, aangevuld
met een biologisch plantgoed van een leverancier uit de omgeving

2.

5

Aanbod beschermende middelen : Maximum aantal punten 4 NVT

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 NVT

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 NVT

O

Onbehandeld hout (1)

O

Geïmpregneerd hout

O

Gaas

O

Anders, namelijk ...
nvt

5.
X

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

Nestkastjes!

2
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
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E.

INTERNE MILIEUZORG

1.

Energiebronnen en -gebruik voor verenigingsopstallen : Maximum aantal punten 9

X

Elektra

O

Zonne-energie (2)

O

Windenergie (2)

X

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

X

Inzamelen papier

1

X

Inzamelen glas

1

X

Inzamelen GFT-afval

X

Composteren GFT-afval

X

Inzamelen overig groen afval

O

Composteren overig groenafval

1
X Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

2
1

X

Hergebruik van snoeihout

1

X

Hergebruik van bouwafval

1

O

Anders, namelijk ...
8

Leden kunnen zelf snoeiafval naar een centrale plek brengen. Afval uit het
openbaar groen wordt gecomposteerd. (Compost gebruikt om planten op te
kweken). Veel aandacht voor zelf composteren. Complimenten voor de wijze
waarop het illegaal storten wordt ingeperkt!
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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
X Afvoer regenwater naar riool
X Afvoer afvalwater naar oppervlaktewater
X Afvoer afvalwater in bodem (septic tank)
O Afvoer afvalwater naar helofytenfilter
(zuiveringsveld) (1)
X Afvoer van afvalwater via riool
O Ander, namelijk, ...
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

O

Aanwezig (1)

O

Wordt actief uitgevoerd (5)
0

2.

Schriftelijke voorlichting via verenigingsblad : Maximum aantal punten 15
regelmatig
af en toe
nooit

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

X

Voorlichting over natuur

X

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

X

(5)

(1)

5

X

(5)

(1)

3

X

(5)

(1)

3

11

3.

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

3

3
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4.

Voorlichting in de winkel/inkoop : Maximum aantal punten 4

X

Mondeling (door beheerder) (2)

2

X

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

2
4

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)

3

8
6.

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

nooit

X Cursussen

X

(5)

(1)

5

X lezingen

X

(5)

(1)

3

O Tentoonstellingen

(5)

(1)

X Excursies

(5)

O Anders

(5)

X

(1)

1

(1)
9

De voorlichting over ringslangen en het opzetten van broedhopen is prima.
Besteed ook aandacht aan waarnemingen en broedresultaat. Heel goed ook dat
jullie zoveel aandacht schenken aan het zelf composteren.
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III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Schooltuin

Dit project draait goed, met veel begeleiding van
ouders en leerkrachten. Complimenten!

5

Kweektuin

Opkweek van planten voor lentemarkt en als
aankleding op het terrein.

4

Speelveld

Omzetting speelveld naar bloemrijk grasland, ben

3

Bosjes

Omvorming en toegankelijk maken van de bosjes

2

Voorlichting nieuwe leden

Geïnteresseerden maken eerst kennis met de
vereniging (werkdag) voor zij op de wachtlijst komen
en krijgen vooraf duidelijke informatie van wat er
verwacht wordt.

5

Beheerplannen voor groen en
bomen

Uitgewerkte plannen voor beheer van deze onderdelen

Extra waardering

Verkoop duurzame(re) tuinaardeproducten
(Biokultura)

Bijenstal

3

3

3

TOTAAL AANTAL BONUSPUNTEN

28

Benieuwd hoe het speelveld zich zal ontwikkelen!
Er liggen diverse externe beheerplannen, dat is heel goed maar vertrouw ook op
bestaande, praktische expertise van de leden. Houd het praktisch!
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