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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

18

A.3

Vijvers en poelen

6

4

A.4

Grasvelden

9

8

A.5

Bermen

11

10

A.6

Omheining/afscheiding rondom het complex

2

2

A.7

Bestrijding en bemesting

10

10

B.

Inrichting en beheer, specifiek

Heggen

6

6

Bosjes

6

6

Bloemborders

6

5

Bomen

5

5

9

9

10

8

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

6

B.a.4

Verlandings- en ruigtevegetatie

4

2

B.a.5

Bos, struwelen, erfbeplanting

7

4

B.a.6

Wand/gevelbegroeiing

12

8

B.b
B.b.1

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

CATEGORIE

Aanwezig

Afwezig

Potentie

Max.
punten

ToeGekend

SUBTOTAAL
B.b.2

C.

Kunstmatige broedplaatsen/nestplaatsen/
schuilmogelijkheden
Kunstmatige schuilgelegenheden van natuurlijk
materiaal

20

7

Kunstmatige schuilgelegenheden van overig
materiaal

12

8

Opstallen en dode materialen van de
vereniging

C.1

Gebruikte beschermende middelen op
verenigingsopstallen

2

2

C.2

Dakdekking op verenigingsopstallen

2

0

C.3

Verharding

3

3

D.

Inkoop/winkel

D.1

Aanbod diverse producten

8

8

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

2

1

7

3

11

6

5

3

6

3

15

15

5

5

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

Toegekend
e 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

9

25

16
51

MAXIMUM AANTAL PUNTEN EXCLUSIEF
BONUSPUNTEN
TOTAAL AANTAL PUNTEN INCLUSIEF
BONUSPUNTEN

277
263

BEREKENING PERCENTAGE GEREALISEERDE DOELEN:
Maximaal aantal punten: 277
Behaalde aantal punten: 263

(100 %)
(94 %)
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

12
2.

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

Maaien van de slootkanten

*

Maaifrequentie:
O 3 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

*Het gaat hier alleen om de kopse kanten van de sloten. Deze worden zo nodig een enkele
keer met de zeis “bijgestuurd”.
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2

3

3
18

3.
X

Vijvers/poelen : Maximum aantal punten 6
Direct contact met de ondergrond (grondwater)

X

Ondiepe en moeraszones aanwezig (2)

X

Onder waterplanten aanwezig
(1)

O

Drijvende planten aanwezig
(1)

2

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

2

4

4.

Maaien van grasvelden : Maximum aantal punten 9

O
X
X
O
X

nooit
1 à 2 maal per jaar (4) (Gras rondom de paddenpoel)
3 tot 6 maal per jaar (3) (Grasstroken langs het Tuinpad)
7 tot 20 maal per jaar
meer dan 20 maal per jaar (Grasveld bij De Kleine Vlij dat dient voor balspelen,
picknicks enz.)

3

X

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

5

De aanpak van het maaien verschilt per soort grasveld.

5.

8

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

4

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)

De kopse kanten van de sloten worden alleen waar en wanneer nodig met de zeis gemaaid.
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10

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

Nieuwe heg van vuurdoorn achter metalen heg geplant ter vervanging.
Advies: probeer te komen tot aanplant van een gemengde heg om later (over ongeveer 8
jaar) te leggen zodat er een ondoordringbare haag ontstaat die, op de juiste wijze
onderhouden, een mooie erfafscheiding vormt waar vogels en insecten voedsel en een
schuilplek in vinden.
Info: http://www.vlechtheggen.nl Maar ook andere opties, zoals de Engelse
vlechtheggenstijlen zouden hier toegepast kunnen worden uit het oogpunt van natuurlijke
afscheiding. Het is de moeite waard om na te gaan of in het verleden een eigen stijl van
gevlochten veekering bestond in de omgeving van Dordrecht.
7.

2

2

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

X

De vereniging gebruikt in de openbare
groendelen bodemverbeteraars

5

5

Compost van materiaal van eigen openbaar
groen. Mulchen in het voorjaar. Advies van
2014 opgevolgd
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)

Zeeuwse haag en bessenhaag voor de vogels aanwezig

6
6

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
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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)

De borders worden met de jaren steeds mooier, natuurlijker. Er kan nog een en ander
gebeuren, bijvoorbeeld bij de hortensiaborder naast de kantine. Maar daar is ook de
verbetering zichtbaar.

5
5

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)

Langs het Tuinpad zijn een aantal fruitbomen geplant.

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)

4

1
4
9

-14-

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

2

X

Belangrijke nectarleveranciers aanwezig (2)

X

Struiken als voedselbron voor rupsen
aanwezig (2)

1

X

Schuil/overwinterplaatsen voor inheemse
insecten aanwezig (2)

2

X

Overhoeken insectvriendelijk ingericht (2)

1

2

8
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)

2

X

Mogelijkheden voor de voortplanting van
amfibieën (2)

2

Beplanting rond de poel is mooi verzorgd en er is voldoende mogelijkheid voor de amfibieën
om vanuit de poel een geschikte landhabitat te vinden in zomer en winter.

4.
X

6

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

2

Bij de Kleine Vlij en achter de kas bij bosje

2

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

Doornstruiken aanwezig (2)

O dichte doornstruiken (1)

X

Groenblijvende planten aanwezig (2)

1

X

Andere natuurlijke nestmogelijkheden
aanwezig (2)

1

Advies van 2014 is opgevolgd, er is een Zeeuwse haag aangeplant en de bessenhaag is
uitgebreid. Ook nieuwe aanplant van vuurdoorn die te zijner tijd het hek voor aan de
parkeerplaats moet vervangen.
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2

4

6.
O

Wand/gevelbegroeiing : Maximum aantal punten 3 NVT
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
-

b.

OVERIGE INRICHTING T.B.V. DIEREN

1.

Droge muren/stapel muren : Maximum aantal punten 12

X

Droge/stapel muren aanwezig (2)

X

Open niet gevoegde delen zijn aanwezig
(2)

O

Mos begroeiing op droge/stapel muren
(2)

X

Meerdere specifieke muurplanten
aanwezig (2)

O

Optimale muurbedekking (2)

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

4

2

De stapelmuur is opgeknapt en voorzien van meer soorten planten. Het moet nog verder
uitgroeien. De insectenmuur is gereviseerd.

8

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

Steenhopen aanwezig (4)

X

Houtwallen/rillen aanwezig (4)

O

Holen aanwezig (4)

O

Broeihoop aanwezig (4)

X

Dood onbehandeld hout aanwezig (2)

X

4

2

Bundels van droge plantenstengels
(2)

o.a. in het Dordtse Schaap

1
7
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Kunstmatige

schuilgelegenheden

van

overig

materiaal:

maximum

aantal

punten

X Verschillende nestkasten aanwezig (2)

12
2

X Bijzondere of uitwendige nestelmogelijkheid
aangebracht (2)

Het Dordtse schaap en speciale
slechtvalkenkast

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 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)

X

Verf op waterbasis (2)

O

Andere verf

X

Beits

O

Geïmpregneerd

O

Anders, namelijk...

Verschillende soorten milieuvriendelijke
verf. Een deskundig tuinlid doet
onderzoek welke soort voor welk doel
kan worden ingezet.

2

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

Vegetatiedak (6)

O

Rietendak (2)

O

Dakpannen (2)

O

EPDM-rubber

X

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)

X

Houtsnippers (2)

O

Grint

O

Tegels

X

Halfverharding

O

Asfalt/bitumen

O

Anders

2
Wijze van onderhoud:
O begroeiing toegestaan (1)
O geen begroeiing toegestaan

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

1

namelijk.....
3
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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)

2

X

Potgrond

X (2)

2

X

Zaai- en plantgoed

O

Staken

(2)

O

Anticorrosiemiddelen

(2)

O

Folies

(2)

O

Lijmen

(2)

X

• Anders: Schoonmaakmiddelen van Ecover ( gebruik
verplicht!)

X

(2)

2

(2)

2

• Gasflessen
• Ruilwinkel met “ledenkaart” voor hergebruik van tuin
gerelateerde dingen in de ruimste zin van het woord en
boeken.
Meststoffen: zelfgemaakte compost en percolaat van wormenbakken gratis af te
halen.
Planten allemaal zelfgekweekt : sierplanten en inheemse planten van zelf gewonnen
zaad
Groenteplanten van biologisch zaad

2.

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

-22-

8

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

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)

Zaden van planten met toegevoegde waarde
voor insecten.
Incidenteel zelfgemaakte nestkastjes

1

1
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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

X

Maatregelen voor zuinig
energiegebruik zijn genomen (5)

3

De maatregelen die binnen het bereik van de vereniging liggen zijn genomen: groene
stroom, isolatie, timers enz. Er is onderzoek gedaan om via zonnepanelen te voorzien in de
energiebehoefte en zelfvoorzienend te worden. Het feit dat bij teruglevering aan het net de
vereniging met BTW-afdracht te maken krijgt en daardoor een “bedrijf” zou worden, heeft
het bestuur doen afzien van aanschaf van zonnepanelen.
Het bestuur van ATV Vlijpark vraagt dan ook aan het AVVN om bij de overheid stappen te
ondernemen om tuinparken te vrijwaren van BTW-afdracht over de teruggeleverde stroom.

3

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
X

X Composthoop collectief ingepast in de
omgeving (1)

Hergebruik van snoeihout

2

1

Hergebruik van bouwafval

1
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)
X Afvoer regenwater naar poel (1)

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, ...
3
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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
X

Aanwezig (1)

1
2

Wordt actief uitgevoerd (5)

Er is een communicatieplan, dat nader uitgewerkt kan worden met een activiteitenplan of
activiteitenmatrix. Een voorbeeld van zo’n plan is door het AVVN naar de vereniging
gestuurd.

2.

3

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

X

Voorlichting over milieuvriendelijk
tuinieren

X

Voorlichting over natuur

O

Voorlichting over andere relevante
onderwerpen

X

X
X

(5)

(1)

5

(5)

(1)

5

(5)

(1)

5

15

3.

Voorlichting via mededelingenbord : Maximum aantal punten 5

Voorlichting over natuurlijk tuinieren

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

5

5
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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)

5

X

Aanspreekpunt houdt noodzakelijke kennis
regelmatig bij

Via
X tijdschriften en boeken (1)
X cursussen (2)
X anders (1)

De aanspreekpunten (meerdere personen) houden op eigen verantwoordelijkheid kennis bij
houden en breiden die ook uit.
6.

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

X Cursussen
X lezingen

X
X

nooit

(1)

5

(5)

(1)

5

(1)

1

(5)

O Excursies

(5)

(1)

(5)

(1)

X

9

(5)

X Tentoonstellingen

Anders: Rondleidingen

4

X

5

Boekjes, receptenbladen enz.
16
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III BIJZONDERE ELEMENTEN
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Bijzondere elementen (max 5 punt per element)
Educatieve activiteiten, o.a. BSO,
en adviezen om te komen tot een
moestuinbak op de speelplaats van alle
Dordtse basisscholen
Bijenstal met kasten van 3 imkers
Biologische bijenteelt.
Voorlichting over bijen en
planten voor bestuivers aan
leden en op de fairs.
Verkoop van bijenwas
Naamgeving planten op het park
Kruiden in kruidentuin op naam
via bordjes.
Inventarisatie van bomen op het
park. Ontwikkeling gaande van
interactieve digitale bomenwijzer
voor de website.
Vlindertuin
Volwassen vlindertuin met veel
inheemse soorten. Door
weghalen van enkele kleine
bomen veel meer licht in de tuin
Kruidentuin
Veel soorten kruiden, op naam,
bestemd voor alle tuinleden,
gratis zelf plukken.
Kweekkas en alles wat daar gebeurt
Grote kas van hergebruikt
materiaal.
Hier opkweek van groente- en
sierplanten. In het seizoen
iedere zaterdag verkoop voor
eigen leden en tijdens de fairs
voor iedereen.
Cursussen natuurlijk tuinieren
worden hier door ervaren leden
gegeven voor nieuwelingen op
dit gebied .
Bankjes voor vermoeide wandelaars, o.a.
Vaak zelf gemaakt van
in het bosje bij de ijsvogelspotplek
hergebruikt hout
Speelwerktuigen van natuurlijke
Natuurspeeltuin De Kleine Vlij
materialen
met aansluitend speelbosje
VLETS-winkel met knipkaart voor leden
Vlijpark lokaal economisch
transactiesysteem ( zie
http://www.letsdordrecht.nl
voor achtergrond ) .
Ruilen van volkstuingerelateerde
artikelen en boeken
Zadenbieb
Zaden in zakjes met
bijzonderheden over de plant en
kweekinstructie. Netjes
gerangschikt in bakken in de
kantine. Voor iedereen gratis
mee te nemen.
Communicatie.
De Vlijparkhuisstijl is de laatste
jaren consequent doorgevoerd.
Alle materiaal ziet er
professioneel uit.
Herkenbaarheid zeker gestegen.
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5

5

2

5

4
5

3
5
3

3

3

Het Vlijpark midden in de samenleving

De voorjaars- en najaarsfair,
bezocht door veel niet-leden.
Samenwerking met andere (
groene) organisaties en
gemeente.
Voortouw nemen bij problemen
(DuPont-Chemours Gen-X
kwestie)
Stageplekken voor scholieren
enz.

5

Aanbod biologische/milieuvriendelijke
tuinaardeproducten – bonuspunten.

3

Totaal aantal bonuspunten

51
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