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Beheerplan Bloementuin van Darwin 2021-2022 
Maartje der Kinderen, 21-01-2021 

Voorwoord 

Heel veel planten en dieren hebben het moeilijk in ons land of zijn de afgelopen decennia al 
verdwenen. Genoeg reden voor de Vrienden van Park Darwin om ons de komende twee jaar extra te 
richten op onze doelstellingen om bij te dragen aan de kwaliteit van de natuur in de stad en om een 
vierseizoenen tuin voor het publiek te realiseren. Dit plan is een uitwerking van het beleidsplan van 
de Vereniging over concrete ontwikkelingen in de tuin. 

De Bloementuin is nu voor insekten en vogels al een geweldige plek, die voedsel, nestgelegenheid en 
rust biedt. Daarvoor doen daar we al het nodige: 

• We tuinieren biologisch zonder gif en kunstmest 

• We verspreiden jaarlijks compost voor een gezonde bodem met een rijk bodemleven 

• Vogels bieden we voedsel door insekten te lokken in de tuin en door zaden en vruchten in de 
beplanting in de winter zo lang mogelijk te laten staan in de borders 

• We planten waar mogelijk voorjaars en herfst bloeiers om zo lang mogelijk bloemen te 
hebben voor insekten 

• Aan elke boom in de tuin en in de haag hangen vogelhuisjes 

• We hebben verschillende insektenhotels 

• We hebben watertonnen waar insekten en vogels kunnen drinken 

Ons streven voor 2021 en 2022 is om op elk gebied waar dat in onze tuin mogelijk is, het vóórkomen 
van bodemfauna, insekten, vogels en zoogdieren te bevorderen. Randvoorwaarde daarbij blijft het 
uitgangspunt van de Vereniging om de historische bloementuin in stand te houden. We gaan dus 
geen bloemenweiden of vijvers aanleggen en geen heemtuin met inheemse planten beginnen. In de 
bestaande aanleg van de tuin nemen we wel zoveel mogelijk die maatregelen waar de biodiversiteit 
baat bij heeft. 

Plannen voor 2021 en 2022 

De bodem 

Tot nu toe voerden we al ons tuinafval af naar de gemeente en kregen we in het voorjaar kant en 
klare compost terug. Zowel qua duurzaamheid, voor dieren in de tuin als voor bewustwording van 
publiek en vrijwilligers zou het beter zijn als we de cirkel van groei en vertering in de tuin rond maken 
door zoveel mogelijk zelf compost te maken. En dat met een minimum aan impact op de border- 
beplanting. Wat gaan we doen: 

• We leggen vier composthopen aan achter de borders 3 en 7, in de twee hoeken van de tuin 
aan de zuidkant (zie borderindeling op blz. 3). Op dezelfde manier als nu te zien is in border 3. 
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• We verzorgen een ‘Workshop compost maken’ voor vrijwilligers, waarin bodemorganismen 
en verteringsprocessen naast praktische vaardigheden aan bod komen.  

Wat doen we juist niet: 

• Bij spitten wordt de bovenlaag van de bodem omgekeerd, veel belangrijke bodemorganismen 
zoals wormen hebben daar nadeel van. We doen dit dus zo min mogelijk. 

• Een gezonde bodem is in principe bedekt met planten, dat voorkomt uitdroging. Schoffelen 
beperken we daarom tot de paden naast de hagen, wieden doen we met de hand. 

Insekten 

We willen insekten zoveel mogelijk drachtplanten bieden en plekken om als ei en pop hun cyclus te 
volbrengen. En we willen bijdragen aan bewustwording van de waarde van park en bloementuin voor 
insekten in de stad, bij publiek en overheid. 

• We voegen voorjaarsbloeiers toe met name in borders 15 en 16, waar meer diversiteit 
gewenst is. Dit is ook weer een toevoeging aan ons streven om in onze Vierseizoenentuin 
jaarrond bloemen in de tuin te hebben. 

• Asters, zonnebloemen, wilgenroosjes en koninginnenkruid knippen we in het voorjaar tot 
heuphoogte af met de hand. De rest van de borders maaien we kort zoals gebruikelijk. 
Hierdoor geven we eitjes en poppen van insekten de kans om te overleven op planten die 
overeenkomst hebben met inheemse soorten. Zonder de planten te benadelen en met behoud 
van het gewenste beeld van de tuin. 

• We gaan een tweetal grotere insektenhotels zelf maken van afvalmaterialen als aanvulling 
op de kleine gekochte versies die we al hebben. Dit wordt een project met vrijwilligers.  

• Dracht- en vlinderplanten in de tuin en waardplanten in het park gaan we inventariseren. 
Deze informatie wordt gebundeld in een brochure ‘Insekten in het Darwinpark’. We maken 
hier een project van met vrijwilligers. 

Vogels 

Vogels hebben naast voedsel ook schuil en nestgelegenheid nodig, ons streven is om daar in tuin en 
park zoveel mogelijk van te creëren. 

• We breiden de nestkastjes uit naar het omringende park. Dat doen we tijdens een speciale 
werkochtend met vrijwilligers. 

• We werken mee aan het maken van rommelhoekjes in het park als schuil- en nestgelegenheid 
voor zangvogels in samenwerking met de beheerder van het park Chris Barendse. Hiervoor 
gebruiken we groenafval uit de tuin. 

Zoogdieren 

In de tijd van tuinman Jan Steenmeijer werden er regelmatig egels in de tuin gesignaleerd. Het zou 
mooi zijn als dat ook nu weer kan. 

• We mulchen met blad onder de hagen, als schuilgelegenheid voor egels.  

Tenslotte 

Er is in dit plan geen concrete planning opgenomen voor de activiteiten omdat te verwachten is dat 
corona in 2021 de mogelijkheden voor tuinwerk nog serieus kan beïnvloeden. Dat betekent dat we 
stappen zetten als een kans zich voordoet. Het kan ook gebeuren dat we door beperkingen het 
geëigende seizoen voor een bepaalde actie voorbij moeten laten gaan door tekort aan tuinierskracht. 
Onze voornemens blijven dan staan tot een volgend geschikt moment om ze alsnog uit te voeren. 
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Borderindeling Bloementuin 

 

 


