
Natuurprojecten op De Eendracht (3) – diversiteit 

 

Op ons volkstuinpark is de afgelopen jaren meer ruimte gekomen voor de natuur. Daarmee is onze 

omgeving interessanter geworden. Natuurlijk zijn niet alle dieren even geliefd bij tuinders, maar 

het is de bedoeling dat er een stabiel evenwicht ontstaat, waarbij niet een enkele soort overheerst. 

Sommige soorten zijn belangrijk voor het opruimen van plantaardige resten (wormen, 

pissebedden, wespen), andere vormen een belangrijke voedselbron (insecten, slakken) en grotere 

soorten houden het evenwicht in stand door het eten van andere dieren (vogels, egels, vossen). 

Eten en gegeten worden. Zo is er sprake van (bio)diversiteit. 

 

De paddenpoelen (bij het clubhuis, aan de Dijksloot) vormen belangrijke broedplaatsen voor 

kikkers, padden en salamanders. In de rietstengels beginnen libellen aan hun leven. De 

afwezigheid van vissen is van groot belang voor deze kraamkamers. In stapelmuren (bij de 

ingang), takkenrillen (Ecozone) en rommelhoopjes (in de singels) kunnen insecten, kevertjes en 

torretjes zich verschuilen. Bodembedekkers bieden bescherming aan allerlei kleine beestjes, zoals 

lieveheersbeestjes. In dichte begroeiing (zoals in het vogelbosje) kunnen zich vogels, egels en 

zelfs jonge vossen verschansen.  

 

Tijdens enkele workshops en ook bij de tuinbeurten hebben we geleerd om de bodem zo veel 

mogelijk intact te laten en dat bodembedekkers belangrijk zijn voor het evenwicht in een tuin. Het 

is jammer dat er in de zomer van 2014 in de Ecozone (gebied tussen De Eendracht en TIGENO) 

een grote kaalslag heeft plaatsgevonden. Dat vormt een groot contrast met de natuurlijke 

benadering van het openbare groen waar we nu net aan gewend zijn geraakt.  

 

Er is de afgelopen jaren op ons park heel veel gebeurd, maar er blijft nog genoeg te wensen over, 

zoals een ijsvogelwand en nestkasten voor vleermuizen. Het project Natuurlijk Tuinieren gaat 

gewoon door, in welke vorm dan ook, net als de natuur zelf. Hopelijk zullen de tuinders er steeds 

meer van gaan genieten. Er is zo veel moois te zien! 
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