Voorlichtingsplan/communicatieplan Werkgroep Natuurlijk Beheer .

ATV De Hoge Weide heeft het Gemeentelijke Park Groenewoud onder beheer gekregen. Op dit park
is een tuinencomplex gevestigd dat ook onder het beheer valt van de ATV De Hoge weide.
De Werkgroep Natuurlijk Beheer (verder WNB) is een commissie die valt onder de verantwoording
van het bestuur van ATV De Hoge Weide. Zij bestaat uit 4 á 5 personen, die lid zijn van de vereniging
en één lid is ook bestuurslid.
Doel: De WNB geeft uitvoering aan het feitelijke beheer van het tuinencomplex.(Statuten artikel 3 lid
b). Ze zorgt voor planning van de werkzaamheden, begeleidt de leden bij de werkzaamheden die
onder het beheer van het park vallen en rapporteert naar het bestuur.
Ook geeft de WNB uitvoering aan:
Statuten art. 3 lid c: Het bevorderen van natuurlijk tuinieren en
Statuten art. 3 lid cd Het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten, die het tuinieren
als amateur betreffen.
Statuten Artikel 3 lid b Parkbeheer:
De WNB komt elk maand bij elkaar en houdt zich op de hoogte van de stand van zaken bij de
Algemene Werkzaamheden, Thematuinen (Vogelbosje, Vlindertuin, Voedselbanktuin, Schapentuin,
Composttuin) en andere werkgroepen (zeisen, maai/brandploeg, onderhoudsploeg).
Algemene Werkzaamheden: één lid WNB is coördinator en geeft leiding aan een aantal AWleiders.
Hij bespreekt met hen de werkzaamheden die gedaan moeten worden. Als backup kan hij het
overzicht voor de onderhoudsplanning voor een jaar gebruiken. Tijdens de vergadering WNB doet hij
mondeling verslag. Verder houdt de WNB toezicht op de opkomst van de leden bij de verplichte
werkzaamheden. Met de coördinatoren van de overige groepen wordt er jaarlijks geëvalueerd en zo
nodig ook tussentijds. Aan het eind van het jaar geeft de coördinator een kort schriftelijk verslag van
het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar.
Ook de schouwgroep valt onder de WNB. De schouwgroep bezoekt de “zorg”tuinen en tuinen van
nieuwe leden. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de tuinder om er achter te komen of het
gaat, of dat men hulp nodig heeft.
Subdoel: het overbrengen van de wijze van Natuurlijk Beheer/tuinieren aan de leden van de
vereniging. Elk nieuw lid doet minimaal één jaar AW om te ervaren wat het is om het park natuurlijk
te beheren en om kennis te maken met andere tuinders.
Subdoel: stoppen met gebruik fossiele brandstoffen: bevorderen duurzame energie. Aanleggen van
zonnepanelen en elektranetwerk door het park voor alle leden.
Subdoel: meer vroege planten voor bijen en hommels, doorbreken grasveld bij Uilenpad. Aanleggen
stuk met bessenstruiken (aronia), eronder (enkelvoudige) narcissen, eromheen winterakoniet en
botanische crocussen.
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Statuten Artikel 3 lid c Het bevorderen van Natuurlijk Tuinieren.
Per jaar wordt bekeken over welk deel van het Natuurlijk Tuinieren meer voorlichting kan worden
gegeven., hetgeen in het bestuurlijk jaarplan wordt verwerkt.
Subdoel: composteren op eigen tuin bevorderen: cursus composteren in eigen tuin geven. Ook
duidelijk uitleggen waarom composteren zo belangrijk is.
Subdoel: een maaibeleid uitvoeren waarbij de slootkanten voedselarm worden en daardoor meer
plantenvariëteit kan ontstaan. Uitleggen waarom het maaisel maar een paardagen mag blijven
liggen en dan moet worden afgevoerd.
Subdoel: introduceren van (semi) wilde planten aan de slootkanten (meer biodiversiteit): d.m.v.
geven van een cursus zaaien, verspenen en planten van een verscheidenheid van planten die vroeger
gangbaar in de slootkant voorkwamen. Vanaf 2018 zal dit worden geïntegreerd in de AW-ochtenden.
Subdoel: variatie in vlinderplanten vergroten in vlindertuin: Overheersende planten/struiken deels
verwijderen, nieuwe soorten introduceren of bestaande soorten meer groeikans geven.

Statuten Artikel 3 lid d Voorlichting:
Doordat het park niet is omringd door omwonenden (zit kanaal tussen) is dat geen doelgroep. Wel
de groep bezoekers van de kantoren,die dagelijks, vooral in de lunchpauze, ons park bezoeken. Voor
hen moet de informatie zo visueel mogelijk zijn.
Subdoel: voorlichting geven over Natuurlijk Tuinieren en tuinregels : Elk jaar wordt er een cursus
gegeven voor (nieuwe) leden waarbij de beginselen en mogelijkheden van het Natuurlijk Tuinieren
worden uitgelegd. Ontginnen zonder spitten! Voedt de grond, niet de plant.
Subdoel: natuurlijke aanpak oplaagdieren zoals woelratten cq woelmuizen, konijnen, duiven etc.
- Met het opnieuw invullen van de perken in de wilgentuin gezamenlijk zoeken naar planten die deze
plaagdieren afschrikken. Wat werkt wel, wat werkt niet. Ervaringen delen.
-Uitnodigen van een Roofvogelwerkgroep om ons voor te lichten hoe we bezoek van roofvogels
kunnen stimuleren. Lezing/workshop voor alle leden.
Subdoel: de natuur zijn gang laten gaan in de prairietuin, of toch hier en daar ingrijpen(zaailingen
verwijderen) om groei in banen te leiden. Door inventarisatie leren welke planten hebben overleefd,
welke niet en welke we willen vervangen. Hoe kun je met zo weinig mogelijk onderhoud een
prairietuin zich zelf laten reguleren?
Subdoel: meer begrip kweken voor de planten die zo vaak voorkomen in het park dat we ze niet
meer zien.(onkruid?) Welk doel hebben ze in de natuur, zijn ze misschien eetbaar?
Wildplukwandeling organiseren in verschillende jaargetijden.
Subdoel: andere manieren van tuinieren ontdekken, hoe doet die buurman dat nou met een vijver
in zijn tuin,? Is dat ook iets voor mij? Organiseren van Open Tuinen.
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Subdoel: ontdekken van andere planten dan de standaard planten die jij al in je tuin hebt.
Ruilbeurs van planten organiseren voor de leden.
Subdoel: welke bomen groeien er in ons park? Er is begonnen met enkel prunussen (kersensoorten)
maar er is meer variatie gekomen. Welke bomen zijn dat?

Informatiestromen/middelen:
intern
Informatieboekje voor alle leden. Digitaal en en afgedrukt. Het boekje hangt ook op het prikbord bij
de toiletruimte. Apart blad voor evt. wijzigingen, bijhouden
Folder met wandeling door het park langs de thematuinen in verenigingsgebouw en bakje onder
mededelingenbord.
Bij de prairietuin, vogelbosje en vlindertuin staan uitgebreide borden met informatie over de tuin
met voorkomende planten en dieren.
De leden kunnen kontakt opnemen / vragen stellen met de werkgroep via e-mailadres
parkbeheer@atvdehogeweide.nl
Verslag van WNB gaat naar leden WNB en naar het Bestuur (+ mondeling toelichting). Tijdens de
bestuursvergadering wordt bepaald welke zaken in de Digitale Nieuwsbrief komen.
Elke maand komt er na de bestuursvergadering een digitale nieuwsbrief uit. Ook wordt een afschrift
opgehangen op het prikbord in de ruimte bij de toiletten.
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Verantwoording van het beheer van het park van afgelopen
jaar en aangeven wat de plannen zijn voor het komende jaar. Inbreng van leden wordt op prijs
gesteld. Voorlopig verslag wordt binnen een maand op de website geplaatst.
Facebookpagina: aangekondigde evenementen opnieuw onder aandacht brengen, prietpraat, mooie
foto’s, benadrukken hoe mooi ons park is.
Affiche’s op het gebouw en mededelingenbord bij de ingang. Vooraankondiging evenementen en
herinnering t.b.v. verplicht onderhoud.
Website:
Statisch deel algemene informatie over de vereniging en over natuurlijk tuinieren (tuintips, vogels,
zoogdieren, heemplanten, insecten, waarnemingen, keurmerk).
Ledendeel (inlogcode, wachtword) dynamischer met verslagen van ALV, beleidsplan etc.
Externe media:
Meedoen met jaarlijkse Groen Moet Je doen dag van de gemeente Utrecht. Projecten in zelfbeheer
tonen zich. Vermelding op stedelijk verspreide folders.
Folders zo nodig bekend maken tuinen te huur, in flats in Kanaleneiland, plekken Oog in al en
Lombok.
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Actieplan

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Stoppen gebruik fossiele brandstof, gebruik duurzame energie
leden
Aanleggen zonnepanelen en elektranetwerk voor alle leden door het park
Bestuur, penningmeester
In ALV toestemming voor investering tot 30.000,- anders terug. Procedure
overname elektranetwerk opstarten (via notaris) , leden vragen te helpen
met graafwerk.

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Meer vroege planten voor bijen en hommels, doorbreken grasveld
Leden, bezoekers
Aanleggen struiken bosje omringd door stinzeplanten
WNB, Lucile
Plan + begroting WNB vergadering juli dan voor goedkeuring bestuur.
Uitvoering begin herfst 2017

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Natuurlijke aanpak overlast plaagdieren
leden
Lezing over stimuleren bezoek roofvogels
WNB, uitnodigen roofvogelwerkgroep Lucile
Inplannen lezing zondag 10 september 2017

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Inventarisatie bomen/planten in het park
Leden, bezoekers
Via pagina website, naambordjes voorbeeldbomen maken
WNB
Naambordjes maken combineren met

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Ontdekken van andere planten dan de standaard planten die jij al in je
tuin hebt.
leden
Plantjesmarkt eind maart, + half mei
WNB
Ruim van tevoren data bepalen, combineren met gezelligheid

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie

Andere manieren van tuinieren ontdekken
Leden, bezoekers
Open tuinen
WNB
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Opmerkingen

Combineren met Groen moet je doen en gezelligheid
Uitschrijven mooiste tuin?

Subdoel
Doelgroep
Middel

Door wie
Opmerkingen

Subdoel: de natuur zijn gang laten gaan in de prairietuin?
Leden
Inventarisatie in voorjaar op zaailingen: overzetten overheersende planten
naar andere bestemming; aanvullen met prairieva;
aanvullengezichtsbepalende verdwenen planten
prairiegroep
Budget aanvragen 2018, vast budget

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Leren composteren in eigen tuin
(Nieuwe) leden
cursus, tijdens AW basisprincipes aanleren in composttuin
Pieter
Doorlopend proces

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Meer begrip kweken voor de planten in het park
Leden en familieleden
wildplukwandeling
Shirley H. (lid)
Wisselende jaargetijden, maanden. 2018 maart? Vroegtijdig inplannen

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Biodiversiteit aanbrengen in tuinen van leden
(Nieuwe) leden
Plantjes ruilbeurs
WNB
Eind maart en half mei. Combineren met gezelligheid, Groen moet je doen.

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Biodiversiteit aanbrengen in planten in parkgedeelte
Leden, bezoekers
Verplanten van overheersende planten uit thematuinen naar andere
plekken in het park
AW
In het voor- en najaar.

Subdoel
Doelgroep
Middel
Door wie
Opmerkingen

Biodiversiteit aanbrengen van planten in de slootkanten
Leden, bezoekers
Gefaseerd maaien, kwekerij van wilde planten
Zeisgroep, AW
Inplannen in AW aktiviteiten 2108
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