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Werkgroep Duurzaamheid Volkstuin Groen Gennep
In de zomer van 2019 werd door het bestuur aan de leden gevraagd om van gedachten te wisselen
over duurzaamheid en zaken als energie- en waterverbruik van volkstuincomplex Groen Gennep
onder de loep te nemen en te komen tot haalbare ideeën.
In september 2019 kwam de werkgroep Duurzaamheid voor het eerst bijeen om zich actief te buigen
over de verschillende vraagstukken van water- en energiegebruik en tegelijkertijd te kijken naar
biodiversiteit.
Er is veel informatie verkregen van vooral de eigen tuinleden en van diverse partijen zoals Gemeente
Eindhoven, waterschap De Dommel, Brabant water, Provincie Noord-Brabant, Trefpunt Groen
Eindhoven, deskundigen van universiteit Wageningen en van de werkgroepleden zelf.

Met dank aan deze leden voor het vele uitzoekwerk en bevlogenheid van allen
Erni de Beer
Jozien Geron
Tom Habets
Marco Peeters
Hans Guttinger
Ad van Best

Ad van Best
Eindhoven, 20 januari 2020
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1. DUURZAAM
Na een wel erg tweede droge zomer waarbij het waterverbruik (vanzelfsprekend) sterk gestegen
bleek te zijn vroeg het bestuur zich af HOE het verbruik van energie (gas, water, elektriciteit)
verminderd kan worden. Zij riep leden op om zich gezamenlijk te buigen over de vraag of
besparingen op energieverbruik te realiseren zijn. Hieruit kwam de werkgroep Duurzaamheid
tevoorschijn. De werkgroep is in september 2019 voor het eerst bijeen geweest en na enkele
wisselingen van deelnemers in de beginfase is de groep voortvarend aan de slag gegaan.
De werkgroep Duurzaamheid realiseerde zich dat duurzaamheid een te algemeen begrip is en de
vraag WAAROM eerst beantwoord zou moeten worden. Pas daarna kon de vraag WAT hierop te
bezuinigen is aan de orde komen.
Onder duurzaamheid worden verschillende begrippen gehanteerd zoals zelfvoorzienend, co2neutraal, energie-neutraal. Duurzaam is een modewoord dat overal op geplakt kan worden.
Duurzaam betekent dat je niets opmaakt noch verspilt of verbruikt. Duurzame energie komt van zon
en wind, duurzaam hout komt uit een bos waar voor elke gekapte boom er weer een geplant wordt.
Dat je je bekommert om de gevolgen van je doen en laten voor je omgeving en samenleving als
geheel.
“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen
van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus
de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een
ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die
op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met
welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.”
“Duurzaamheid is de eigenschap van een systeem dat productief en divers blijft terwijl zijn benodigde
hulpbronnen in stand blijven. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart
wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen
kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar
grenzen.

2. WERKWIJZE
De vraag WAAROM werd al snel beantwoord en het uitgangspunt voor Volkstuincomplex Groen
Gennep werd als volgt geformuleerd: “De volkstuin streeft naar een energieneutraal gebruik en
bevordert biodiversiteit”.
De vraag HOE dit te bereiken binnen de volkstuin is door het realiseren van een energie-neutraal
gebruik wat betreft gas, elektra en water, hergebruik van bestaande hergebruiken en bevorderen
van behoud van natuurlijke bronnen.
Eenvoudig gezegd betekent het dat de volkstuin met hulp van haar omringende natuur ‘productief’
is zonder verbruik van hulpstoffen.
ADVIES 1
Duurzaam tuinieren
De volkstuin Groen Gennep streeft naar een energieneutraal gebruik zonder
hulpstoffen, (her)gebruik van natuurlijke materialen en houdt natuurlijke bronnen in
stand door o.a. biodiversiteit te bevorderen.

3. WAT
De werkgroep heeft de volgende werkwijze gevolgd om de vraag te beantwoorden WAT er dan
gedaan moet worden om duurzaam gebruik te realiseren en te bevorderen.
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Analyse en werkwijze
Om nader in te vullen wat er gedaan moet worden was een adequate analyse gewenst
- Waarvoor wordt energie gebruikt (gas, water, elektra)
- Is meer/minder gebruik mogelijk/noodzakelijk
- Welke alternatieven zijn mogelijk en haalbaar
In overleg met het bestuur is afgesproken om:
- eens in de maand bij elkaar te komen;
- gegevens en gedachte vrij uitwisselen;
- een meer-jaren advies (niet bindend) aan het bestuur uit te brengen;
- het bestuur kan dit advies voorleggen aan de leden;
- bij andere verenigingen kijken of instanties benaderen voor advies, liefst kosteloos;
- open staan voor andere ideeën en meningen.

4. INVENTARISATIE
Tijdens de inventarisatie die gedurende het traject soms om verfijning vroeg, is gekeken naar:
- historie en ontstaansgeschiedenis van het gebied en grondsoort;
- waterlopen;
- waterleidingen;
- diversiteit van begroeiing;
- het watergebruik o.a. bij andere tuincomplexen;
- warmtelekken van de kantine;
- gesprekken met ambtenaren zijn gevoerd over de verschillende vraagstukken en mogelijke
subsidiebronnen;
En
- veel informatie is nagevraagd bij leden die lang op de volkstuin zitten omdat zij de historie
van het volkstuincomplex kennen en weten hoe het in natte en droge perioden erbij ligt.
In het verleden is vanzelfsprekend naar waterhuishouding en waterleidingen gekeken. De informatie
bleek versnipperd en niet alle details uitgewerkt. Zo is niet duidelijk hoe de waterleidingen precies
lopen. Reden om op de plattegrond de loop van de waterleidingen (pagina 7, in oranje) schematisch
weer te geven zoals door enkele oud-tuinders is opgemerkt.
Deze inventarisatie is in een PowerPoint presentatie weergegeven zodat in een kort overzicht
geschiedenis, structuur en voorzieningen van de tuin zichtbaar zijn.
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5. WATER
Er is onderscheid gemaakt tussen het gebruik van water in de tuin en de wijze waarop oppervlakte
water (regenwater) wordt gebruikt/beheerd.

Beheer oppervlakte water
Er zijn in de tuin diverse sloten waarbij de sloot in het midden van het terrein in natte perioden het
overtollige regenwater afvoert. Het hogere gedeelte aan de zuidkant ontwatert via een watergeul in
de tuinen en sluit aan op de hoofdsloot. Er zijn diverse kleinere sloten langs en geulen in de tuinen
die op de hoofdsloot ontwateren.
Daarbij valt het op dat de waterlopen in sommige gevallen niet meer te traceren zijn, in een aantal
gevallen niet onderhouden worden dan wel dichtgegroeid en soms dichtgegooid en daarmee
verdwenen en onderdeel van de tuin zijn geworden! Uit diverse controles blijkt dat er géén reden is
om aan te nemen dat er sprake is van een lek in de bestaande drinkwaterleidingen. Lekkages in de
leidingen ondergronds van de waterkraan naar de huisjes is niet nader bekeken omdat er geen
aanwijzingen voor lekkages.
Er is niet onderzocht of enkele waterkeringen aangebracht kunnen worden in de hoofdsloot. Reden
daarvoor is dat de grondslag (zand) het water niet lang vasthoudt en het grondwaterpeil dermate
snel zakt en stijgt waardoor waterkeringen geen effect op het waterpeil hebben.
ADVIES 2
Onderhoud waterlopen
De regels van onderhoud blijvend activeren door o.a. tuinders aan te spreken op hun
rechten en plichten en de halfjaarlijkse controle met constateringen en maatregelen
per tuin te publiceren.
ADVIES 2a
Eventuele Lekkages
Eventuele lekkages van/naar huisjes opsporen.

Ontkoppeling riolering
Bekeken is of regenwater van de kantine opvangen kan worden en in de grond te infiltreren.
Geconstateerd is dat minimaal de helft van het regenwater van de kantine nu al direct op de bodem
terecht komt en niet via het riool wordt afgevoerd.
In natte perioden ‘overloopt’ de tuin en dit wordt nog eens gevoed doordat het overtollige
regenwater van de golfbaan bij hoog water onze kant op komt dan wel kan komen. De gemeente
Eindhoven gaf het advies om niet te ontkoppelen en zoveel mogelijk water zelf op te vangen per
tuintje (regenton) naast het water te infiltreren in de grond. Ondanks dat op ontkoppeling van de
riolering subsidie verkrijgbaar is, is het advies om riolering te handhaven en niet te ontkoppelen.
ADVIES 3
Regenwater kantine
Ontkoppel regenpijpen van de kantine van het riool en infiltreer het regenwater
direct in/op de grond.

Waterberging voor beregening
Uitgerekend is dat een berging van 4 m3 voor 20mm minimaal is en 12m3 voor 60mm maximaal. Bij
hevige regenval kan overloop naar riool het overtollige water afvoeren. De berging kan gerealiseerd
worden naast de kantine, heeft een natuurlijk karakter. In de zomer komt deze droog te staan. Hierin
kan ook overtollig regenwater uit de tuin opgevangen worden. Hoewel dat laatste erg lastig is omdat
er tussen mogelijke berging en huidige sloot sprake is van een hoogteverschil waarvoor een pomp
noodzakelijk is en hier geen sloot aanwezig is voor de aanvoer van water uit de tuin.
Regenwater uit een grote waterberging naast de kantine is niet te gebruiken voor beregening. Er is
sprake van stilstaand water en veroorzaakt gezondheidsrisico’s door o.a. vogelpoep, bladafval en
vervuiling. Hiervan is het dringend advies van de gemeente om deze vorm van beregening niet toe te
Passen. Zuivering van het water is een bijkomende grote kostenfactor en het gezondheidsrisico
blijft aanwezig.
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Ook is gekeken of grondwater gebruikt kan worden om de waterberging te vullen. Een put tot
maximaal 70 meter diep is mogelijk waarbij het op te pompen water beperkt is tot 10m3 per uur. Dat
betekent een apart leidingnetwerk + filters voor vuil en roestvorming. Door de zwaardere belasting
van een filterinstallatie, belast door roesthoudend water (die kans is serieus aanwezig), zullen de
kosten van onderhoud sterk oplopen.
Er dient een strikte scheiding te zijn tussen bestaande drinkwaterleidingnet en water uit de berging;
vanuit Brabant Water wordt hiervoor ook géén toestemming verleend gezien het risico van
besmetting. Een andere wijze is ontkoppelen van drinkwater en/of een apart leidingsysteem aan te
leggen. De kosten zijn voor een dergelijk systeem erg hoog.
Uit het bezoek van volkstuin Blixembosch, een tuin met 30.000 m2 en kleiner dan Volkstuin Groen
Gennep, blijkt dat men inzet op waterbeperking d.m.v. regentonnen en één kraan per tappunt. Ook
de wijze waarop je de grond bewerkt om water vast te houden is van invloed (mulchen).
ADVIES 4
Waterberging
Geen realisatie van een waterberging i.v.m. gezondheids- en kostenproblematiek.
ADVIES 5
Regenton
Bevorderen van het gebruik van een regentonnen per tuin als buffervoorraad.

Handpompen
Alternatief is het slaan van kleinere pompen van bijvoorbeeld 10 meter diep zodat met handpompen
hier water met gieter en emmer te halen is. Het terugbrengen van aantal kranen naar bijvoorbeeld
twee per drinkwatertappunt is daarbij noodzakelijk om het gebruik van handpompen te bevorderen.
Kosten worden geschat op € 1.500 per pomp !? Er zijn 12 watertappunten op het volkstuincomplex.
Voor meerdere kleinere putten lijkt overleg met de provincie vooraf gewenst. Grondwater is geen
drinkwater en bevat mogelijk ijzer.
ADVIES 6
Handpompen
Het slaan van waterpompen kan een bijdrage vormen aan minder waterverbruik
gecombineerd met verlaging aantal kranen per watertappunt.

Voorlichting gebruik drinkwater
Het gaat om bewust gebruik van drinkwater. Het is onnodig om te vermelden dat het op bijvoorbeeld
hitte dagen de hele dag aanzetten van een sproei installatie niet verantwoord is. Het idee om alle
tuinen van een eigen watermeter te voorzien is niet besproken. Belangrijk is het geven van
voorlichting aan leden over het gebruik van water, verbetering van de grondstructuur en andere
teeltwijzen. Dit dient een regelmatig terugkerend element te worden.
ADVIES 7
Voorlichting
In de herfst- en winterperiode minimaal twee voorlichtingsavonden over tuinieren.

Gegevens waterverbruik / regenval
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JAAR
2016/2017
2017/2018
2018/2019

TOTAAL
1043 m3
1765 m3
3363 m3

DAGEN
368 dagen
346 dagen
381 dagen

M3 /per dag
2,8 m3 per dag
5,1 m3 per dag
8,8 m3 per dag

MM REGEN
mrt/okt 532 mm
mrt/okt 441 mm
mrt/okt 367 mm

GEMIDDELD
( + 46 gem)
( - 45 gem)
( - 119 gem)

6. VERWARMING KANTINE
De werkgroep heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het gasverbruik en de wijze van verwarmen
van het verenigingsgebouw. Het verenigingsgebouw bestaat uit een houten skelet bekleed met
isolatiedekens en afgewerkt met stalen platen. Bij de renovatie van het gebouw is een nieuwe vloer
aangebracht voorzien van isolatieplaten. Op de zolder waar enkele (water)leidingen zijn aangebracht
is het geheel ook afgedekt met isolatiedekens. Bijna alle ramen zijn sinds kort voorzien van
thermopanebeglazing. Aangenomen wordt dat wanneer er niet gestookt wordt het tijdens de winter
in het gebouw vorstvrij zal zijn. Het gebouw wordt op dit moment verwarmd d.m.v. een centrale
verwarming. Het gebouw is onderverdeeld in kantoor, ‘rookruimte’, winkel, hal / toiletgroep en
kantine.
In winterperiode is de kantine geopend op woensdag- en zaterdagochtend en kantoor/winkel op
zaterdagochtend. Uitgangspunt is flexibiliteit in verwarmen. Het gebouw is voorzien van een centrale
verwarming (2012) op aardgas gestookt. De minimale dagelijkse temperatuur is 7½ C. Tijdens
gebruiksuren wordt deze temperatuur verhoogd naar 20 à 22 C.

Isolatie
Naast verwarmen is voorkomen van weglekken van warmte de eerste stap. Met een infrarood
warmtecamera is medio december 2019 gekeken waar warmtelekken aanwezig zijn. Het isoleren van
de bestaande situatie heeft voorrang en periodiek kan bekeken worden of de bestaande isolatie
voldoet. Steenwol en glaswol, hier veelvuldig gebruikt, hebben een geschatte levensduur van 70
jaren. Slechts aan de onderranden rond het gebouw is hiervan enige aantasting te zien door
ongedierte.
ADVIES 8
Isolatie
Elke jaar de buitenkanten van het gebouw inspecteren op onregelmatigheden en
warmte lekken, bij twijfel gebruik maken van een infrarood warmtecamera.

Alternatieve verwarming
Gekeken is naar hoe een dergelijke ruimte op een andere wijze verwarmd kan worden. Daarbij is
ervan uitgegaan dat het gebouw vorstvrij is, slechts gedeeltelijk verwarmd wordt en in niet al te
lange tijd op temperatuur gebracht kan worden.
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De huidige installatie van 2012/2013 met een waarde van 21 KW is dermate van kwaliteit dat
afschrijving op dit moment niet aan te bevelen is. De Cv-ketel kan nog enkele jaren mee. Alternatieve
oplossingen voor verwarming kunnen daarom het beste pas uitgevoerd worden op het moment dat
de ketel aan vervanging toe is. Meestal is dat rond de 15 jaar wanneer mankementen optreden. Op
dat moment kan overgegaan worden op een warmtepomp (type lucht/water of bodem/water). Dat
betekent dat de reservering voorgezet kan worden waarbij mogelijk een hogere investering t.z.t.
gerechtvaardigd is. Indien de klokthermostaat goed is ingesteld kunnen de stookkosten zeer beperkt
blijven en daarmee dus ook CO² en NOx uitstoot.
De verschillende mogelijkheden zijn op een rijtje gezet. Daarbij is gekeken naar elektrisch verwarmen
d.m.v. infrarood, warmtepomp bodemwarmte, warmtepomp lucht/lucht. Zie de tabel op de
volgende pagina.

Pilot Infrarood
Het bestuur heeft in de tussentijd een pilot infraroodpanelen gestart en deze worden nu getest.
Alhoewel de eerste signalen hierover niet even positief zijn qua comfort is een evaluatie op zijn
plaats temeer daar deze panelen nog een redelijke investering en elektraverbruik vragen. De panelen
verwarmen het lichaam en niet de lucht; je zet het pas aan als er mensen zijn. Infrarood panelen
worden ingezet als bijverwarming in tijdelijk te gebruiken ruimten.
ADVIES 9
Infrarood
Een adequate evaluatie uitzetten onder gebruikers.
Als alleen naar het verbruik wordt gekeken en daarnaast de kubieke meters gas met het aantal
kilowattuur elektriciteit worden vergeleken, is elektrisch verwarmen fors duurder dan verwarmen op
gas. Aangezien de gasprijs steeds stijgt en de elektraprijs daalt, wordt het verschil in kosten steeds
kleiner en zal elektrisch verwarmen aantrekkelijker worden. Een nadeel van huidige elektrische
verwarming zonder (eigen) zonnepanelen is dat de CO2 verdubbeld wordt !
De verwachting is dat tegen die tijd de aanschafkosten van een nieuwe elektrische installatie +
warmwatervoorziening lager zal zijn en dat intussen de gasprijs flink zal toenemen waardoor de
kosten van elektrisch verwarmen in verhouding goedkoper wordt !
Een permanente afsluiting en verwijdering van een gasaansluiting kost momenteel € 752,55 incl.
BTW. Vastrecht gas kost boven een verbruik van 500 m³ € 175,55 per jaar. Dit is van toepassing op de
volkstuin. Een afsluiting is ook mogelijk, maar dit kan voor max. 1 jaar. Dat kost ongeveer € 140,-

Gegevens Gasverbruik

2017

2018

2019

1162 m3

1008 m3

700 m3

Omdat een elektrische cv ketel altijd een soloketel is, dient t.z.t. ook een andere
warmwatervoorziening te worden aangeschaft. Een doorstroomapparaat verdient dan de voorkeur
aangezien, door het weinige gebruik, de stilstandsverliezen in een close-in boiler erg groot zijn.
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ADVIES 10

Verwarming
Nu reeds elk jaar reserveren voor een elektrische CV installatie voor over 8 jaar.

7. ELEKTRICITEIT
Zonnepanelen
Als elektriciteit steeds centraler wordt dan is het zelf opwekken voor dat wat je nodig hebt een optie.
Daarbij wordt de volkstuin geen energieleverancier voor derden. Opwekking kan op die plaatsen
waar zon is en geen schaduw. Het dak van de gemeenschappelijke ruimte lijkt niet geschikt vanwege
de hoge bomen die aan de zuidkant van het dak staan. Een check via de website zonatlas geeft ook
aan dat het dak te weinig zonlicht krijgt om het geschikt te maken voor zonnepanelen. De mestkuil
valt eveneens af omdat daar vrachtwagens met groot laadvermogen komen en ruimte in de hoogte
van minimaal 7 à 8 meter nodig is. Alternatieve oplossing kan zijn om een ‘hek’ of ‘toren’ van
zonnepanelen te plaatsen aan de overzijde van het veldje, tegen de volkstuin. Beperkte zonpanelen
boven het looppad, op 3 meter hoogte, is daarbij een van de opties.
Voordeel is dat daar genoeg licht valt. Houd bij de plaatsing van een dergelijke constructie rekening
met de schaduw van de panelen in de tuinen, de rijroute van de wagen naar compostplaats en hoe
de elektriciteitsbekabeling gelegd moet worden. Het beste is een adviseur of leverancier naar deze
specifieke situatie te laten kijken.
Een mogelijkheid die verder onderzocht kan worden is het plaatsen van zon-thermische
zonnepanelen, dat is een combinatie van zonneboiler en zonnepaneel in één. Deze zorgen voor
warm water in een buffervat, waarna door de warmtepomp het water extra bijverwarmd kan
worden. Vanwege het lage verbruik en het niet-frequente gebruik van de gemeenschappelijke ruimte
en het feit dat er nog afstand overbrugd moet worden van deze zogenoemde PVT-panelen naar de
gemeenschappelijke ruimte, waardoor warmteverlies optreedt, is de verwachting dat PVT niet zinvol
is. Maar wellicht dat een expert hier een heel andere kijk op heeft.
Het advies is om voorlopig alleen de panelen voor het huidig gebruik te plaatsen. Wanneer over
enkele jaren meer elektra nodig is om bijvoorbeeld de warmtepomp te laten draaien, kunnen altijd
panelen bijgeplaatst worden. Bovendien zullen panelen in de toekomst nog voordeliger zijn en
hogere energieproductie hebben. Bij de installatie van de huidige panelen kan waarschijnlijk
eenvoudig rekening gehouden worden met de wens voor toekomstige panelen (capaciteit van de
elektriciteitskabel en mogelijkheid om extra panelen op de installatie te schakelen).
Mocht er behoefte zijn aan meer inhoudelijk energieadvies, dan kan contact opgenomen worden
met 040Energie. 040Energie is een vrijwilligersorganisatie in Eindhoven die o.a. bij bewoners thuis
advies geeft over energiebesparing en maatregelen. Ook organiseren zij informatieavonden over
zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. Website: 040energie.nl
Voor zonneboiler (of PVT-panelen) of warmtepomp kan een ISDE-subsidie aangevraagd worden. Let
vóór aanschaf op de voorwaarden die gelden voor het product, bijvoorbeeld dat de subsidie binnen 6
maanden na contracttekening aangevraagd moet zijn en de boiler of pomp deskundig geïnstalleerd
is. Er bestaat helaas geen subsidie voor zonnepanelen meer. Wel is er een nationale
energiebesparingslening; in deze lening mag maximaal 75% van het bedrag besteed worden aan
zonnepanelen, de overige 25% moet besteedt worden aan andere energiebesparende maatregelen.
Rente van deze lening is 1,7%. De gemeente Eindhoven heeft zelf ook een lening; met 2%. Hierbij
mag het volledige bedrag voor zonnepanelen ingezet worden.
ADVIES 11
Apparaten
Kies bij aanschaf voor energiezuinige apparaten o.a. koelkasten, plaats Ledlampen.
ADVIES 12
Zonnepanelen
Plaats enkel zonnepanelen voor huidige gebruik; onderzoek zonneboiler.

Gegevens Elektriciteitsverbruik
VTVGroen Gennep

2017

2018

2019

5099 KWh

5300 KWh

3825 KWh
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8. BIODIVERSITEIT
De leden van de volkstuin hebben een diverse achtergrond van landbouwhogeschool, hovenier, tot
onderwijs, technische opleiding e.d. Het complex sinds 1977 omvat 310 tuinen van gemiddeld 100 m 2
en heeft totaal oppervlak van 40.000 m2. Er is een diversiteit aan tuinen en tuinders waaronder meer
dan 15 nationaliteiten. Elke cultuur heeft zo zijn eigen werkwijze en kijkt anders aan tegen tuinieren.
Het leidt tot een grotere diversiteit aan plantensoorten in de tuin. Een verrijking maar de vraag is of
mogelijke uitheemse plantensoorten de biodiversiteit bedreigen!
Om te bezien of biodiversiteit bevorderd kan worden is advies gevraagd van Trefpunt Groen
Eindhoven, waar talloze groepen bij zijn aangesloten, aan de gezamenlijke ‘Stamtafel Biodiversiteit’.
Met twee leden van deze stamtafel is overleg gevoerd en de tuin uitgebreid bekeken.
Uit de rondgang blijkt dat de ‘stamtafel biodiversiteit’ blij verrast was door de diversiteit in de
volkstuin. Tuinen met ruim aanbod van planten en diversiteit aan tuinieren. Van strak aangeharkte
groentetuinen tot tuinen met een veelheid aan bloemen, ‘bijenhotels’, een diversiteit aan struiken en
planten, vlinderstruiken, nest- en schuilplaatsen voor allerlei diersoorten.
De paden zijn strak en bieden in de weinige ruimte aan beide zijden zeker mogelijkheid voor een
mengsel van planten/bloemen. Er zijn op de tuin zeer deskundige leden met plantenkennis die
kunnen adviseren over het vergroten van de soortenrijkdom. De strakke waterlopen zijn echter geen
pré.
Een natuurlijke manier van tuinieren zonder chemische groei- en bestrijdingsmiddelen vraagt enige
oefening, gewenning en tijd. Het is een leerproces, waarbij de tuinders elkaar onderling
ondersteuning kunnen geven bij de toepassing van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en composteren
wordt aangemoedigd. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is strikt verboden en de
toepassing van kunstmest wordt afgeraden. Gebruik zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren
immers voedsel voor de dieren die hier van nature voorkomen. Er zijn bepaalde voorzieningen voor
dieren in de tuin zoals vogelnestkastjes, uilenkasten, vleermuiskasten, bundeltjes vlier of dood hout
voor wilde bijen. De soortenrijkdom kan ook vergroot worden door planten te kiezen die in het
vroege en late seizoen bloeien.
Anderzijds biedt ontmoeting tussen oude tuinders, bio tuinders en geen tuinders een uitdaging
waardoor ook buitenstaanders zoals schoolklassen kunnen worden uitgenodigd om kennis te nemen
van duurzaam en milieuvriendelijk tuinieren. Het bestuur dient daarin het voortouw te nemen d.m.v.
voorbeeld- en modeltuinen en op de site van de vereniging de nodige informatie en van
doorverwijzingen te voorzien; dit om de kennis op dit gebied te vergroten. Het beleid is geslaagd als
tuinders gedurende vele jaren met plezier tuinieren en dat de tuinen worden onderhouden.
ADVIES 13
Versterking biodiversiteit
Waar mogelijk randbeplanting langs paden bevorderen en waterlopen waar mogelijk
een meer natuurlijk karakter geven.

Groensingel rondom volkstuin
De strook rondom en tegen het volkstuincomplex kan versterkt worden met struikbeplanting.
Hierdoor komt er een betere overgang naar hogere boombeplanting en worden schuil- en nestplaats
gelegenheid geboden. Dit kan door het planten van onder begroeiing zoals meidoorn, veldesdoorn,
mahonie, vuurdoorn, sleedoorn, wilde roos, duindoorn, zuurbes, hulst e.d. Soms zal daarvoor ruimte
geschapen moeten worden door het wegnemen en uitdunnen van bomen aan de rand. De stamtafel
zal gemeente Eindhoven adviseren t.a.v. groensingel rondom het complex.
ADVIES 14
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Versterking groensingel
Versterken groensingel rondom volkstuincomplex met versterking onder begroeiing
door gemeente Eindhoven.
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Mestkuil
In de wet milieubeheer (WMB) zijn de regels vastgelegd voor een inrichting van het bewerken,
verwerken, opslaan of overslaan voor dierlijke of overige organische meststoffen met een volume
van 10 tot 600 m3. Daarbij gaat het om mest van landbouwdieren en een geurhindercirkel van 50
meter.
Het lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan van de mest mag niet in het vuilwaterriool maar
wel gelijkmatig verspreid worden over een onverharde bodem. En bij opslag dient er sprake te zijn
van een vloeistof kerende of vloeistofdichte voorziening. Bij uitbreiding van de bestaande mestkuil is
deze voorzien van een nieuwe vloeistofdichte betonvloer. De bestaande vloeistoffen waaronder
regenwater moeten opgevangen worden in een put. De put ligt in het midden vaak onder de mest en
is te klein voor het vele regenwater. Voor het uitspoelen van de meststoffen wordt de mest afgedicht
met een plastic zeil.
De put onder de mestkuil moet zeker 10 keer per jaar leeggezogen worden en over de tuinen
verspreid. In wezen is verspreiding over de tuinen een kostbare tijdsaangelegenheid die er niet altijd
is. De conclusie is dat de mestkuil in wezen niet voldoet. Daarbij lijkt een schuifbare overkapping de
beste oplossing voor het regenwaterprobleem waarbij dan tevens aan de rechtervoorzijde de
mestkuil ‘recht’ wordt getrokken. Over de vraag hoe dit (kosten)technisch te overbruggen heeft de
werkgroep zich niet gebogen.
In de werkgroep is geen discussie gevoerd over het gebruik van (kunst)meststoffen. In kader van
duurzaamheid wordt het gebruik van kunstmeststof niet aanbevolen. In dit kader wordt verwezen
naar voorlichting en bewustwording.
ADVIES 15
Mestkuil
Realisatie van een verplaatsbare overkapping van de mestkuil.

Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van chemische groei- en gewasbestrijdingsmiddelen is verboden. Terwijl (chemische)
middelen in de normale handel wel zijn toegestaan op de tuin. Voorlichting over natuurlijke
bestrijdingsmiddelen en teeltwijze draagt bij aan het terugdringen en uitbannen van chemische
bestrijdingsmiddelen en versterkt de biodiversiteit.
ADVIES 16
Chemische groei- en bestrijdingsmiddelen
Moment voor inlevering bestrijdingsmiddelen organiseren en de schadelijkheid van
de ingeleverde middelen kenbaar maken en alternatieven benoemen.

Materiaalgebruik
Hergebruik van materialen en gebruik van duurzame milieuvriendelijke materialen bij het bouwen
heeft veruit de voorkeur boven het opnieuw aanschaffen van betonplaten, stenen e.d. Dat zit
overigens in de genen van de meeste volkstuinders omdat ze met weinig middelen optimale
condities voor tuinieren trachten te scheppen De voorkeur gaat daarbij uit naar het gebruik van hout
(FSC-keurmerk) en een verbod op chemisch verduurzaamd hout.
Het hergebruik van materialen vindt overigens al plaats en op de werkplaats waar gebruik gemaakt
kan worden van het aanwezige aanbod.
ADVIES 17
Materiaal gebruik
Versterk uitwisseling door vraag en aanbod te bevorderen.

Educatie
Uit het advies van de stamtafel en de onderlinge gesprekken komt naar voren dat het verstrekken
van informatie over hoe tuinen in te richten en versterken van biodiversiteit, wijze van tuinieren,
composteren, e.d. bijdraagt aan bewustzijn van duurzaamheid en de directe invloed en relatie met
de omgeving.
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Nieuwe leden zouden een korte introductie dienen te krijgen over de wijze van tuinieren, de
geschreven en ongeschreven regels binnen de vereniging, etc.
ADVIES 18
Voorlichting
Jaarlijks voorlichtingsavonden organiseren over aspecten als biodiversiteit,
natuurlijke bestrijdingsmiddelen, plantensoorten e.d. en biedt eenvoudige
instructiemogelijkheden in de winkel aan.
ADVIES 19
Introductie
Geef nieuwe leden een korte introductie over Onze Volkstuin., biodiversiteit en de
wijze van omgang en regels.

9. Overig
Tijdens het onderzoek zijn we tegen enkele zaken aangelopen die van belang zijn om te vermelden.
•

•
•

Voor het bestuur is het ook van belang dat gemeente Eindhoven bezig gaat met een
inrichtingsplan als uitwerking van de lange termijn visie op Groen Gennep als gebied. Daarin
worden maatregelen tot 2027 opgenomen zoals ideeën omtrent voedselbos, openbare dagen
modeltuin, educatiedagen voor kinderen e.d. Deze laatste kunnen aansluiten bij eerdere
opmerkingen omtrent voorbeeld- en modeltuinen.
Het kiezen voor de meest duurzame energieleverancier is ook een kwestie van duurzaamheid
De keuze voor de meest duurzame bank (niet ABN-bank) levert ook een bijdrage aan duurzaam
handelen

Ander aspecten zijn:
ADVIES 20
AED
Onderzoek of realisatie van een AED binnen de mogelijkheden ligt.
ADVIES 21
Keerklep
Breng een keerklep in de waterleiding aan tussen kantine en buitenkranen.

10. Samenvatting aanbevelingen
De werkgroep heeft in wisselende samenstellingen de afgelopen maanden gewerkt aan de
opdracht om te kijken hoe en wat er aan besparingsmogelijkheden te bereiken zijn op het terrein
van energie en hoe biodiversiteit is te bevorderen.
Geconcludeerd kan worden dat in de volkstuin Groen Gennep al veel gedaan wordt aan een
duurzaamheid. Natuurlijk stopt de duurzame ontwikkeling niet en zijn er nog stappen te zetten.
Hieronder geven we alle aanbevelingen weer.

Uitgangspunt
1. Duurzaam tuinieren
De volkstuin Groen Gennep streeft naar een energieneutraal gebruik zonder hulpstoffen,
(her)gebruik van natuurlijke materialen en houdt natuurlijke bronnen in stand door o.a.
biodiversiteit te bevorderen.

Water
2. Onderhoud waterlopen
De regels van onderhoud blijvend activeren door o.a. tuinders aan te spreken op hun rechten
en plichten en de halfjaarlijkse controle met constateringen en maatregelen per tuin te
publiceren.
2a Eventuele Lekkages
Eventuele lekkages van/naar huisjes opsporen.
3. Regenwater kantine
Ontkoppel regenpijpen van de kantine van het riool en infiltreer het regenwater direct in/op
de grond.
VTVGroen Gennep
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4. Waterberging
Geen realisatie van een waterberging i.v.m. gezondheids- en kostenproblematiek.
5. Regenton
Bevorderen van het gebruik van een regentonnen per tuin als buffervoorraad.
6. Handpompen
Het slaan van waterpompen kan een bijdrage vormen aan minder waterverbruik
gecombineerd met verlaging aantal kranen per watertappunt.
7. Voorlichting
In de herfst- en winterperiode minimaal twee voorlichtingsavonden over tuinieren.

Verwarming Kantine
8. Isolatie
Elke jaar de buitenkanten van het gebouw inspecteren op onregelmatigheden en warmte
lekken, bij twijfel gebruik maken van een infrarood warmtecamera.
9. Infrarood
Een adequate evaluatie uitzetten onder gebruikers.
10. Verwarming
Nu reeds elk jaar reserveren voor een elektrische CV installatie voor over 8 jaar.

Elektriciteit
11. Apparaten
Kies bij aanschaf voor energiezuinige apparaten o.a. koelkasten, plaats Ledlampen.
12. Zonpanelen
Plaats enkel zonnepanelen voor huidige gebruik; onderzoek zonneboiler.

Biodiversiteit
13. Versterking biodiversiteit
Waar mogelijk randbeplanting langs paden bevorderen en waterlopen waar mogelijk ene
meer natuurlijk karakter geven.
14. Versterking groensingel
Versterken groensingel rondom volkstuincomplex met versterking onder begroeiing door
gemeente Eindhoven.
15. Mestkuil
Realisatie van een verplaatsbare overkapping van de mestkuil.
16. Chemische groei- en bestrijdingsmiddelen
Moment voor inlevering bestrijdingsmiddelen organiseren en de schadelijkheid van de
ingeleverde middelen kenbaar maken en alternatieven benoemen.
17. Materiaal gebruik
Versterk uitwisseling door vraag en aanbod te bevorderen.
18. Voorlichting
Jaarlijks voorlichtingsavonden organiseren over aspecten als biodiversiteit, natuurlijke
bestrijdingsmiddelen, plantensoorten e.d. en biedt eenvoudige instructiemogelijkheden in de
winkel aan.
19. Introductie
Geef nieuwe leden een korte introductie over Onze Volkstuin., biodiversiteit en de wijze van
omgang en regels

Overig
20. AED
Onderzoek of realisatie van een AED binnen de mogelijkheden ligt.
21. Keerklep
Breng een keerklep in de waterleiding aan tussen kantine en buitenkranen.
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Bijlage 1 – Presentatie
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