
  

 

 

EXTRA NIEUWSBRIEF 

 

Hoe staat het toch met de stippen van Kweeklust? 

Stippen? Waar ging dat ook alweer over? Was dat niet iets van een paar jaar geleden, over natuurlijk tuinieren 

op volksparken en zo? Hoe meer stippen, hoe beter het tuinpark presteert met duurzaamheid en natuurlijk 

tuinieren? 

Allemaal goeie vragen.  

Waar staan we nu? 

Het keurmerktraject, gemakshalve stippenproject is een paar jaar geleden gestart door de AVVN. Volkstuinen 

waren geen toonbeeld van natuurlijk tuinieren. Veel zwart geschoffelde aarde, overal hoge beschoeiingen, 

weinig biodiversiteit, veel verlichting ’s nachts, relatief weinig natuurwaarde. De winkeltjes verkochten nog 

giftige bestrijdingsmiddelen, kunstmest, bleekwater en spuitbussen tegen insecten. 

Tegelijkertijd kwamen de volkstuinparken in beeld bij de gemeente, als onderdeel van de vrij toegankelijke 

parken en groenvoorzieningen van de uitdijende stad. Een volkstuin als stadspark. Dat werd een wake up call 

voor alle volkstuinparken, want die gingen aanvoeren hoe bijzonder, fijnmazig en natuurlijk onze tuinen waren. 

En dan moet je toch wel wat te bieden hebben, anders komt voordat je het weet, de plantsoenendienst toch nog 

langs om de zaak over te nemen.  

Kweeklust begon in 2019 met concrete actie voor het AVVN-stippentraject. We hebben workshops gehad en er 

zijn al zoveel zaken gerealiseerd door onze Ecologische Tuincommissie (ECT), dat we waarschijnlijk wel op twee 

stippen mogen rekenen. We hadden meer kunnen en willen doen, maar Corona maakte dat allemaal niet 

makkelijk. De ECT is niet meer actief. De samenwerking binnen Kweeklust ging niet optimaal. Er is op dit moment 

niet eens een Tuincommissie….. Kweeklust heeft nog steeds geen officiële stippen. Dit jaar is het laatste jaar dat 

we gebruik kunnen maken van de cursussen en adviezen van de AVVN. We gaan voor minstens 3 stippen! 

Het bestuur wil de zaak nu weer goed op gang krijgen. Het zou zonde zijn als we deze laatste kans laten lopen.  

We nodigen je daarom uit om mee te praten en mee te denken. We hebben dit jaar nog recht op 2 workshops en 

4 begeleidingsgesprekken óf 3 workshops en 2 begeleidingsgesprekken van Marie-José Meertens (AVVN). Waar 

willen we meer over weten? Natuurlijk moestuinieren? Bloementeelt? Bijen? Vogels op de tuin? Composteren? 

Als we daar met elkaar uit komen, dan kan Marie-José daarop handelen. Dan krijgen we dus de workshops waar 

we interesse voor hebben.  

Kom a.s. zaterdag 12 maart om 11.00 ook naar de kantine. Geheel vrijblijvend. Laat je ideeën horen. Het zou 

geweldig zijn als een klein groepje zich gaat bezighouden met de afronding van ons stippenproject. We hebben al 

verlaagde slootkanten, een stobbenpad, een natuurmuur, een wadi met bijbehorende biotoop en een 

ijsvogelwand. We composteren ons afval uit het algemeen werk, we hebben insectenhotels. Onze vijver heeft nu 

voedselarm hemelwater (geen oppervlaktewater meer) en is daardoor vriendelijker voor amfibieën. Kortom: we 

zijn al zo goed bezig geweest. Nu nog de kers op de taart. 😊 

Er zoemt al iets rond over een tweede ijsvogelwand. Op naar drie stippen aan het eind van dit seizoen!  

Op 19 maart is er een  (hernieuwde) kennismaking met de AVVN met enthousiaste tuinders en afgevaardigden 

van het bestuur op Kweeklust.  

Het bestuur  

https://www.tuinparkkweeklust.nl/kweeklust/actueel 
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