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2.  GEGEVENS CLUB EN  ADVIES/BEGELEIDINGSCOMMISSIE   
 
 
 
 
 AFDELING:   TUINPARK LISSABON 
 
 Adres / plaats:    Sloterweg 865   1066 CB  Amsterdam 
 
 
 Contactpersoon:  mw. Mineke Heslinga     w.heslinga@chello.nl 
 
      coördinator groengroep       
            
     
 
 
 
 
  
 ADVIES- EN BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
 
 
 1. Roos Broersen roosbroersen@planet.nl 06 - 235 66 294   
 
 2. Imme Söhne  isohne@kpnmail.nl 
 
 3. Herman Vroklage h.vroklage@avvn.nl  
 
 
     Datum inventarisatie:  13 april 2017 
 
     Projectperiode:       april 2017 – april 2019 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATIE      
 
AVVN Vogelvlinderweg  50  3544 NJ   Utrecht 
T  030 – 670 1331 E  info@AVVN.nl www.avvn.nl 
 
 
 
  
 



NATIONAAL KEURMERK  NATUURLIJK TUINIEREN    TUINPARK LISSABON  ’17 -‘19 
 

 
 -4- 

 3. TUINPARK LISSABON :  PLATTEGROND  
 

    
 
  
 4. TUINPARK LISSABON :  LIGGING EN DE CLUB     
  

Tuinpark Lissabon bevindt zich in Amsterdam-Sloten. Een groene oase in waterrijk 
gebied met veengrond. De 108 tuinen van ± 280 m2 zijn overwegend in gebruik als 
siertuin, deels ook als moestuin of ‘gemengd’.  

 
Het tuinpark is opgebouwd met rechte lanen (zie plattegrond) en heeft relatief veel 
openbaar groen. Van 1 april tot 1 oktober is het park overdag geopend voor 
wandelaars. Bij de hoofdingang bevindt zich links de winkel, opslag en het  
bestuurskantoor. Aan het rechterpad vanaf de entree ligt het clubgebouw ‘De 
Stake’. Als nieuwkomer op tuinpark Lissabon is niet direct duidelijk wat waar is. 
Een welkomstbord met bewegwijzering kan dit eenvoudig verduidelijken en zal 
uitnodigend werken. Plaats ook een plattegrond van het tuinpark op de website 
zodat bezoekers zich van te voren alvast eenvoudiger kunnen oriënteren. 

  
Tuinpark Lissabon is aangesloten bij de Bond van Volkstuinders Amsterdam.  
Over de ontstaansgeschiedenis van tuinpark Lissabon is niets terug te vinden  
op de website. Deze historische informatie zal een mooie aanvulling zijn voor  
de site. Tuinpark Lissabon is een club met overwegend autochtone 50+ tuinders. 
Momenteel zijn alle tuinen in gebruik. Groenliefde en de lust om te tuinieren is  
de verbindende factor. De openstelling voor wandelaars is een mooie vorm van 
recreatief medegebruik. NB het lijkt erop dat het Osirahuisje meer benut kan 
worden als het vervoer voor de oudere en mindervalide bezoekers structureel 
geregeld wordt. Wellicht kan tuinpark Lissabon hierin bijdragen of kan de 
vrijwilligerscentrale vervoer bieden.  
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Onderhoud van het gemeenschappelijke groen wordt gedaan in tuinwerkbeurten 
op zaterdagochtend, waar de leden (tot 75 jaar) 8 maal per jaar aan meedoen.  
Geen overbodige luxe gezien de omvang van deze stukken groen. Herinrichting 
van bepaalde delen zal de hoeveelheid onderhoud verminderen. Leden zijn o.a. 
actief in het bestuur en diverse commissies, zoals de Groengroep, Buffetcom-
missie, Bouwcommissie, Webcommissie, Arbo, EHBO, etc. Commissiewerk geldt 
geheel terecht als tuinwerkbeurt. 
 
De winkel is geopend op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:15 uur van 1 april tot  
1 oktober. Er worden vooral zakken tuinaarde en gasflessen verkocht. In de winkel 
zijn de informatieve ‘Groentjes’ van de AVVN te verkrijgen en is een hoek ingericht 
voor boekenruil. Buiten staat een stekkenruilbak die al direct goed functioneert. 
Chapeau! De winkel kan het aanbod aan milieuvriendelijke tuinproducten nog 
verder ontwikkelen. De winkeldiensten gelden ook als werkbeurt. Wellicht is het 
een idee om van de winkel ook een officiële commissie te maken en deze met 
coördinator te vermelden op de website. 

 
De website www.tuinparklissabon.nl oogt aantrekkelijk maar lijkt op een aantal 
punten nog onaf. Plattegrond en geschiedenis van tuinpark Lissabon ontbreken 
nog op de site.  
Bij de commissies is niet duidelijk hoe er contact gemaakt kan worden met de 
coördinatoren. Het beheersplan uit 2010 mag geactualiseerd worden en er zou  
een kaart met de vermelde vakken toegevoegd kunnen worden. De vakken kunnen 
met een aantrekkelijke naam in plaats van alleen een nummer een herkenbaar 
gezicht krijgen. Er is een start gemaakt met informatie over het traject Natuurlijk 
Tuinieren, dat inhoudelijk aangevuld mag worden, zodat iedereen op de hoogte 
kan blijven over de activiteiten van tuinpark Lissabon in dit traject. Leuk dat er een 
You-tube filmpje over het baggeren is gemaakt en op de site staat! Heel informatief 
en inspirerend. 
 
Omdat communicatie de levensader van een club is, is het van groot belang om 
een communicatiecommissie in te stellen die een communicatieplan opstelt. 
Samenwerking of integratie met de webcommissie is onontbeerlijk. Wellicht kan  
de tuinkrant nieuw leven ingeblazen worden met een enthousiaste redactie. Het is 
ook een optie om een digitale nieuwsbrief te maken om elkaar goed te informeren. 
Tuinkrant De Lissabon is na 2014 niet meer verschenen, door gebrek aan 
aangeleverde copy. De tuinkranten van 2012-2014 zijn nog na te lezen via de 
website.  
De informatieborden zien er weinig gebruikt uit en zijn toe aan een face-lift. 
Activiteiten van de club kunnen op de borden en de site vermeld worden.  
Er zijn nog volop mogelijkheden om ‘groene’ activiteiten voor en door de leden  
uit te bouwen. 
 
Diverse leden willen zich met enthousiasme inzetten voor het verkrijgen en 
behouden van het Nationaal Keurmerk  ‘Natuurlijk Tuinieren’. Dit traject is april 
2017 gestart en heeft een tijdsduur van twee jaar. Ook al eerder door de club 
gerealiseerde resultaten op het gebied van Natuurlijk Tuinieren zullen meewegen 
voor het keurmerk. 
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 5. ADVIEZEN 

 
5A BEPLANTING 
 
 
Advies 1 Fleurige entree en omgeving 
 
Maak de entree en parkeerplaats van het tuinpark fleuriger en laat de AVVN-vlag 
van het keurmerk wapperen. Er is al begonnen om de containers weg te werken 
achter wilgenmatten, goed idee! Ook is er gestart met de bouw van een stapel-
muur. Houd zo’n stapeling eenvoudig en robuust. Verwerk er eventueel ook de 
aanwezige houtstronken in. Hier kan ook de beplanting aangepast worden, zodat 
er een onderhoudsarme en fleurige entree ontstaat. 
 
Achter het bestuurskantoor is het stuk met het naambord ‘Tuinpark Lissabon’ al 
flink gesnoeid. Ook dit gedeelte is op weg om een visitekaartje van het park te 
worden. Houd de Lonicera nitida en Hedera aan de kant, snoei de Prunus 
laurocerasus nog verder en geef ruimte aan de ‘succesplanten’ hier (krent, 
hortensia, zomerklokje, kruipende smeerwortel) en vul deze aan met Epimedium, 
Vinca minor, (eik)varens, ribes, sleutelbloem en meer hortensia. Een pad van 
houtsnippers zal het betreden en onderhouden van dit deel vergemakkelijken. 
 
Bij de parkeerplaats is een groenstrook met ‘toevallige’ beplanting die weinig 
aantrekkelijk toont en heringericht kan worden. Zoals reeds in het wat gedateerd 
beheersplan is genoemd, kan per plantvak het karakter, de gewenste soorten en 
het onderhoud actueel beschreven worden. Duidelijke keuzes en wellicht ook de 
aanplant van grotere groepen planten vereenvoudigen het onderhoud. Als er 
stukken zijn vrijgemaakt van ongewenste beplanting is het belangrijk om deze 
spoedig in te planten met gewenste planten en een strooisel-laag van blad of 
compost aan te brengen, zodat onkruid minder kans krijgt.  
 
In de brede border langs de parkeerplaats heeft het zevenblad na de drastische 
snoei van de zuurbes vrij spel gekregen. Omdat het ondoenlijk lijkt het zevenblad 
hier te verwijderen verdient het aanbeveling om hier (wintergroene) bodem-
bedekkers te planten die de concurrentie met het zevenblad aankunnen (kruipende 
smeerwortel, vinca minor, epimedium, bodembedekkende geranium, pachysandra 
Green Carpet). Blijf daarnaast wel het zevenblad-blad zoveel mogelijk weg 
plukken. Ook de aanvulling met robuuste bloeiers en wuivende grassen kunnen dit 
deel verfraaien. Denk aan alliums, herfstasters, puntwederik, daglelie, malva, 
helianthus Lemon Queen en miscanthus of panicum.  
 
Overweeg de aanleg van een kweekplek waar vaste planten vermeerderd kunnen 
worden. Een mooie voorziening en locatie voor tuinders om hun (overtallige) 
planten naar toe te brengen, zodat die kans op een tweede leven krijgen in het 
algemeen groen.  
 
Wellicht is het een goed idee om via een workshop een beplantingsplan te maken 
voor de entree, het stuk achter het bestuurskantoor en de parkeerplaats.  
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Advies 2 Bloemrijk gras: gefaseerd maaien en afvoeren maaisel 
 
Langs de sloten kan de hoeveelheid gras verder verminderd worden en de al 
aangeplante (bol)gewassen en daarmee de sier- en natuurwaarde uitgebreid 
worden. Twee keer per jaar maaien in juni en eind augustus is uitstekend en 
voorkomt verruiging met bijvoorbeeld ridderzuring. Complimenten voor wat jullie 
hierin al hebben gerealiseerd. Echt prachtig en gevarieerd. Voorbeeldig!  
 
Probeer bijvoorbeeld in de buurt van De Stake de knotwilgen uit de maaizone te 
houden, dat vergroot het maaigemak en vermindert de kans op mogelijke 
maaischade aan de bomen. Prima hoe jullie wel de strook langs de paden kort 
gemaaid houden. Dit geeft een nette aanblik. 
 
Ook kan op meer stukken overgegaan worden op gefaseerd maaien in tijd en 
plaats om de bloemrijke planten meer kans te geven. Maai een vak bijvoorbeeld 
deels eind juni en deels half juli. Het maaisel kan gecomposteerd worden op nog 
aan te leggen composthopen. Breng een laag maaisel van maximaal 4 cm aan en  
dek deze af met een laagje houtsnippers voordat je de volgende laag maaisel 
aanbrengt. Compost kan in het voorjaar geoogst worden en verspreid worden in  
de boomgaard of, bij een overschot, aan de tuinders uitgedeeld worden. 
 
 
 
 
Advies 3 Onkruidbestrijding 
 
Stop met schoffelen op de paden en experimenteer met stomen of branden van het 
onkruid op de paden. Door het schoffelen maak je de ondergrond steeds los en dit 
is een stimulans voor de hergroei van zaaionkruiden. Stamp of rol in ieder geval 
het pad aan na een schoffelbeurt, zodat de grond daar weer verdicht. Effectieve 
onderbegroeiing van de haagjes langs de tuinen zal ook veel uitzaaien op de 
paden voorkomen! Of laat een aantal paden vergrassen zoals nabij de 
parkeerplaats met succes is gedaan.   
 
De Japanse duizendknoop is een plaag in Nederland en steekt ook bij tuinpark 
Lissabon de kop op. Vroegtijdig en zorgvuldig wieden is noodzakelijk! 
 

 
 

 
Advies 4  Oever- en watervegetatie, paddenpoel 
   
De waterkwaliteit van de sloten op Tuinpark Lissabon lijkt prima. In april was er 
geen kroos of wiergroei te zien. Water- en moerasplanten gaan de opwarming van 
het water, voedselrijkdom en zuurstofgebrek tegen, zodat kroos en wier (indicatie 
van verminderde waterkwaliteit) geen kans krijgt. Bij de grote plas zou een 
waterlelie of drijvend eiland met waterplanten aangebracht kunnen worden.  
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Op stukken oever en moeras kan zwanenbloem, waterweegbree, dotterbloem, 
blauwe lis, beekpunge, moeraswolfsmelk en enkele moerasvarens toegepast 
worden. 
 
Op een stuk groeit lisdodde, waar de meerkoetjes graag in nestelen. Achterin krijgt 
het groot hoefblad opeens concurrentie van de brandnetel, die reageert op het 
verder verteren van de houtwal terplekke. Verwijder hier liefst de brandnetel en 
desnoods ook de takkenwal. Op het veld met moerassige verdiepingen woekert het 
riet vrij problematisch. Riet dat in het najaar tot onder het wateroppervlakte of tot 
onder het maaiveld wordt afgesneden,  komt moeilijker terug. 
Er kan ook voor gekozen worden om de verdiepte stukken verder te verdiepen tot 
een paddenpoel en met dit grote graafwerk de wortelstokken van het riet geheel te 
verwijderen. Een grote klus die wellicht wel een beter hanteerbaar resultaat geeft. 
 
Kijk voor inspiratie ook eens bij de oevers van tuinparken in de buurt! 
 

  
 
      

  
 
        Fleurige oever bij Tuinwijck Amsterdam Knotwilgen + groot hoefblad Ons Buiten Utrecht 
 
 

            
 
          Oever met o.a. fluitekruid, boterbloem    Wederik, kattenstaart, moerasspiraea 
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Advies 5  Vogel-bes-bosje, bomen  en boomgaard 
 
Het besdragende heester-bosje kan dienst doen als dicht vogelbosje, een prima 
schuil- en nestelplek voor allerlei vogels. Breng ook hier nestkasten aan. De 
gevarieerde aanplant laat niets te wensen over. Complimenten! 
 
Breng de belangrijke of karakteristieke bomen op tuinpark Lissabon in kaart en 
plaats dit overzicht op de website. Wellicht is er een boom-liefhebbende tuinder die 
de staat van onderhoud van de bomen in de gaten kan houden en tijdig onderhoud 
initieert. Uitstekend overigens dat de knotwilgen per jaar om en om geknot worden, 
zodat er steeds bloei en schuilgelegenheid aanwezig is. 
 
De boomgaard heeft baat bij een goede bodembedekker (Vinca minor, Waldsteinia 
ternata of Pachysandra Green Carpet) en wellicht een houtsnipperpad. 
 

 
 
5B KUNSTMATIGE BROED- EN SCHUILGELEGENHEID 

 
  
Advies 6  Hout 
 
Mooi hoe tuinpark Lissabon dood hout verwerkt in takkenwallen, stammen en 
stronken langs plantvakken. Een waar dood-hout-feest! Deze recycling biedt broed- 
en schuilgelegenheid voor allerlei insecten en kleine vogels. Overweeg om nieuwe 
takkenwallen niet tegen bomen aan te leggen. Door de hitte van de houtvertering 
kan de schors van een boom loslaten en sterft de boom. 
 
Goed dat snoeihout gesnipperd en hergebruikt wordt voor paden en als mulch. 
Mulch dekt de grond af voor on(gewenst)kruid. Met de vertering van houtsnippers 
op de paden ontstaat een tuinaarde die welkom is op verzakkende veengrond. 
Schep te hoge snipperpaden eens per 3 jaar uit en benut de nieuwe grond elders. 
Op diverse plekken op het tuinpark zouden nog broedruiters, liggende stammen  
en gestapelde stronken aangebracht kunnen worden om extra schuilgelegenheid  
te bieden. Dood hout leeft! 
 
 

               
 
  Broedruiter      Houtstapel 
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Advies 7  Nestkastjes, schuilplekken en eendentrapjes  
 
Wees royaal met het aanbrengen van nestkasten op het tuinpark, bijvoorbeeld voor 
diverse kleinere vogelsoorten, roofvogels, vleermuizen en egels. Egels eten tot 40 
slakken per nacht! Ook eenden eten slakken. Plaats eendentrapjes en nestkorven 
(zie foto’s).  
 
Oorwurmen en lieveheersbeestjes kunnen hun taak als ongediertebestrijders  
makkelijker uitvoeren met voldoende nest- en schuilplekken. Stimuleer dat ook  
de tuinders nestgelegenheid aanbrengen op hun tuin. Organiseer een workshop 
voor het maken van bijenblokken, hommelpotten, steenhopen, mezenkastjes, 
bundels holle stengels en oorwormpotjes. Ook leuk en leerzaam voor kinderen!  
 
 

            
 
 Nestkorf        Oorwormpotje   Trapje vanuit het water 
 
 

  
Advies 8  Vlinder/bloementuin met insectenhotel      
 
De oude vlindertuin is te schaduwrijk voor vlinderplanten en mag een nieuwe ‘titel’ 
krijgen. Op de zonnige punt voorbij het bosje met besdragende heesters kan een 
nieuwe vlinder/bloementuin verschijnen, in met stenen gestapelde bakken. De 
stapelmuren kunnen als zitplek voor bezoekers dienen en als opwarmplek voor 
vlinders. Verplant de aanwezige mahonia naar de zijkant waar meer schaduw is. 
 
Maak hier ook een insectenhotel XL voor (niet-stekende) solitaire bijen en vlinders.  
Dit kan een bouwwerk zijn met sedumdak en losse, dus vervangbare nest- en 
schuilelementen. Let erop dat het insectenhotels zonnig staat, met de ingang op 
het zuiden gericht. Wellicht is dit ook een mooi workshop-onderwerp! 
 
Ook kan er een ‘nectarbar’ met overrijp fruit voor de vlinders aangebracht worden. 
Overweeg een informatiebord over vlinders en belangrijke vlinderplanten (zie 
advies 13). Plaats desgewenst een bank nabij, zodat tuinders en bezoekers volop 
van dit natuurrijke stuk kunnen genieten. 
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Beestjeshotel Buikslotermeer + sedumdak    Diverse kleine beestjeshotels 
 
 
 
5C NATUURLIJK SPELEN 
 
  
Advies 9  Natuurlijk spelen / educatie 
 
Tuinpark Lissabon is reeds begonnen om ‘de landtong’ als natuurspeelplek of 
natuurleerpad in te richten met houtsnipperpad en te zijner tijd een boomhut. 
Kinderen van de basisschool worden uitgenodigd om hier een zintuigentocht te 
maken. Goed werk, want ‘jong geleerd, is oud gedaan’ zoals het spreekwoord luidt. 
 
Nabij de entree is reeds een wilgenhut gebouwd. Een natuurspeelplek past 
helemaal in het traject naar het Keurmerk en kan bestaan uit heuvels, klauterhout, 
waterspeelplek, wilgentunnel, holle paden, stevige stapstronken etc. 
www.springzaad.nl biedt hierover veel informatie en voorbeelden.  
 
 

   

        
 
   Klauterhout           Hol pad met boomstam 
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5D MILIEU 
 
  
Advies 10    Compost - afval - water opvang - winkel 
 
Start nog een composthoop en stimuleer ook dat tuinders hun groen-afval 
verwerken op een eigen composthoop: zo wordt GFT-afval weer ‘goodness’ en  
vul je de verzakkende veengrond aan met natuurlijk en gebiedseigen materiaal.  
 
Goed dat jullie afval gescheiden inzamelen en de containers verhullen met 
wilgenschermen. Mooi dat een ton het regenwater opvangt en dit water gebruikt 
wordt. Wellicht zijn er nog meer en grotere regentonnen toe te passen. 
 
De winkel is eenvoudig en opgeruimd, zonder synthetische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest. Raadpleeg bij een eventuele aanpassing van het assortiment altijd de 
toegestane middelenlijst van het AVVN. De actuele lijst staat op de website 
www.avvn.nl en kan ook bij het AVVN opgevraagd worden.   
 
We constateerden wel dat er zakken potgrond en tuinturf aangeboden worden. De 
potgrond heeft het RHP-keurmerk, dat is goed. De kwaliteit is gegarandeerd en de 
veen komt uit productievelden en gaat daarmee niet ten koste van natuurgebieden. 
De tuinturf echter draagt geen keurmerk en is een milieu-onvriendelijk alternatief. 
Verkoop van reguliere potgrond, turf en/of (bemeste) tuinaarde staat het verkrijgen 
van een Keurmerk niet direct in de weg, maar de verkoop van milieuvriendelijkere 
varianten leveren bonuspunten op. Overweeg daarom de (gedeeltelijke) overstap 
naar biologische grond (bijvoorbeeld Biokultura) of inkoop van betere tuinaarde in 
bulk (goedkoper, geen plastic) en verkoop hiervan per kruiwagen.  
 
Desgewenst zou de club op aanvraag ook jaarlijks milieuvriendelijk hout voor de 
leden kunnen inkopen. Denk aan robinia, kastanje palen en europees eikenhout. 
 
NB de website van Milieucentraal geeft informatie over de diverse keurmerken op 
tuinproducten. Informeer de tuinders over de milieuvriendelijke mogelijkheden en 
alternatieven op de site of op papier. 
 

 
 
 
5E COMMUNICATIE - EDUCATIE 
 
  
Advies 11    Beleidsplan en communicatieplan  
 
Tuinpark Lissabon stimuleert het natuurlijk tuinieren. Het verkrijgen en behouden  
van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren draagt hier aan bij. 
 
Het is belangrijk om de toekomst van de club (visie, activiteiten, planning, enz.) 
vast te leggen in een beleidsplan en een communicatieplan, zodat dit voor alle 
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partijen inzichtelijk, te toetsen en overdraagbaar is. Communicatie is de levensader 
van de club. Wellicht zijn ook op dit gebied kwaliteiten van leden te benutten. Een 
stramien voor een communicatieplan kan aangevraagd worden bij het AVVN. 
 

 
 
 
  
Advies 12     Natuureducatie - informatieborden 
 
Organiseer lezingen en tentoonstellingen over groenonderwerpen. Laat eigen 
tuinders of gasten vertellen over hun groen-passie, kennis en ervaringen. Delen  
is vermenigvuldigen!  
 
Specifieke elementen op de tuin zouden een informatief bord kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld de vlindertuin. Verwijder of renoveer gedateerde of versleten bordjes. 
 
Kijk eens rond bij andere volkstuinparken en organiseer excursies naar 
interessante groenplekken. Je doet inspiratie en ideeën op en ontmoet elkaar. 
Denk aan de Darwintuin in de Watergraafsmeer, tuinpark Rust en Vreugd, Ons 
Buiten Amsterdam  en tuinpark Dijkzicht in A’dam Duivendrecht. 
 

 
 
 

  
Advies 13     Tuinkrant, informatieborden, website 
 
De tuinkrant ligt momenteel stil. Probeer nieuwe redactieleden te vinden en de 
krant in ere te herstellen, zodat informatie over de club, natuurvriendelijk tuinieren 
en de activiteiten weer toegankelijk worden voor de leden.  
 
De informatieborden lijken toe aan een face-lift. Iemand kan de borden actueel en 
aantrekkelijk houden, zodat er optimaal gebruik van wordt gemaakt. Aantrekkelijk 
wil ook zeggen: korte teksten in groot lettertype, die snel en makkelijk gelezen 
kunnen worden. 
 
De site www.tuinparklissabon.nl is voor verbetering vatbaar, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 4. De rubriek ‘Natuurlijk Tuinieren’ kan veel informatie verschaffen over 
het traject Natuurlijk Tuinieren. 
 

  



NATIONAAL KEURMERK  NATUURLIJK TUINIEREN    TUINPARK LISSABON  ’17 -‘19 
 

 
 -14- 

6. TRAJECT IN BEELD:  
 BEZOEKEN, WORKSHOPS, PRIORITEITEN. 
 
 

 Data bezoeken advies en begeleidingscommissie: 
1e bezoek  = 13 april 2017  Voorlichting traject NT 5 april 2017 

2e bezoek =  mrt/april 2019  Uitreiking keurmerk = april/mei 2019 

 

 Data bezoeken begeleider: 
1e bezoek  = 20 mei 2017 15:30 4e bezoek  = 

2e bezoek =     5e bezoek = 

3e bezoek  =     6e bezoek  = 

 

 Data / thema’s workshops : (5 workshops in het kader van het keurmerk,  

            onderwerpen en data in overleg te bepalen) 

 Tuinieren op veengrond  Kundig snoeien in de tuin   

 Ontwerp fleurige entree  Onkruid en plaagdieren bestrijden 

 Zelf compost maken  Natuurlijk tuinieren (praktische basiskennis) 

 Planten voor vlinders, bijen / Ontwerp vlindertuin / Insectenhotel  bouwen 

   

 

 Met eigen deskundigheid: Natuurlijk spelen, Beestjeshotels + nestkasten maken, 

 Wilgentenen vlechten, Fleurige entree / omgeving (plan + uitvoer), lezing imker. 

 
 
Prioriteiten:  (in overleg vast te stellen) 

 1. Communicatie > cie., communicatieplan, website, tuinkrant, info-borden 
 2. Inrichten nieuwe vlindertuin + bouw insectenhotel 
 3.  Fleurige entree / omgeving realiseren met stapelmuur en beplanting 
 4.  Experimenteren met branden en stomen op paden ipv schoffelen 
 5.  . . . . . . . . . . .   
 
    
NB. in het traject Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren worden 5 workshops 
aangeboden. Het is van belang dat Lissabon ook zelf lezingen, workshops, excursies, 
tentoonstellingen etc. organiseert. Dit geeft punten voor het keurmerk. 

 
  


