Werkconferentie van het groene beheer in de Circulaire ProefTuin van West
Donderdag 6 juli 2017 van 15 tot 18 uur in de Fruittuin van West
Programma
1. opening van de werkconferentie door Menso de Maar, voorzitter ondernemersvereniging
2. Tuinen van West, ambitie en kernkwaliteiten door Astrid Vermeulen, programmamanager
3. doelstellingen en programma door Norinda Fennema, secretaris ondernemersvereniging
4. voorstelronde met interessante voorbeelden en potentiële voorbeeldprojecten
5. de 7 uitgangspunten Circulaire ProefTuin van West door Cilian Terwindt, adviseur
6. eerste ronde – 5 punten voor de Circulaire Proeftuin van West (in werkgroepen)
A. grondstoffen circulair: marktplaats voor grondstoffen
B. flora & fauna, bodemvriendelijk beheer: wat is er al, wat willen we, leren van anderen
C. verbondenheid en maatschappelijk verantwoord: co-creatie + co-productie, wederkerigheid
D. ruimte voor innovaties: pilots, regels soms loslaten, circulaire uitgangspunten in contracten
E. kosten en baten in beeld: andere visie op beheer en kosten, afstemming en regelgeving
> zie de werkbladen + foto’s in dit document
7. tweede ronde – proefprojecten (plenaire bespreking)
A. ecocheck voor bestaande en nieuwe projecten (Francien van Dessel, Van der Tol)
- inventarisatie van bodem en ecologie
- aandachtspunten: voeding, vocht, veiligheid en voortplanting
initiatief: Van der Tol met Westgaarde (en later de volkstuinen) > bijeenkomst
B. talud Westrandweg A5 met klimaat-adaptieve beplanting en wilde bijenlinie (Rutger Franken)
- fijnstof afvangen door geschikte beplanting
- planten en nestgelegenheid voor wilde bijen (en vlinders) – subsidie Landschap NH
initiatief: Rutger Franken, DonkerGroen + Rijkswaterstaat + Flower Power @ Tuinen van West
+ Cilian Terwindt + Renske Zengers, innovatie + duurzaamheid Amsterdam
* nota bene: de gemeente betrekken
C. overtollig riet hergebruiken (Dorita Meegens, KG Parkmanagement)
- overtollig riet beschikbaar op terrein van SADC
- plan om riet te composteren bij De Boterbloem
- barrières in beeld brengen en oplossingen generiek maken (documenteren)
initiatief: KG Parkmanagement/ SADC + Boterbloem + Omgevingsdienst + contractman. Lutkemeer
D. houten pallets hergebruiken (Dorita Meegens, KG Parkmanagement)
- 500 houten pallets (USA) per maand beschikbaar bij Corning/ SADC
- hergebruik, waarde benoemen, barrières in beeld, oplossingen
- initiatief: KG Parkmanagement + Fruittuin + Cilian Terwindt
ideeën: Pantar? overleg met Corning over Greenpanel (duurzamere pallets)

E. Buiten Broedplaats voor verbindingen in de buurt (Diana Krabbendam, The Beach)
- platform, projecten, betrekken van de buurt, voedsel en groene reststoffen
initiatief: The Beach
* ideeën: gebruik van de locatie versus deelname aan het beheer
F. bomen op het evenemententerrein (Pieter Boekschooten, landschapsarchitect)
- grasveld evenemententerrein wordt nu ervaren als kaal met weinig biodiversiteit
- een paar ‘plukken’ bomen aan de rand van het terrein als steunpunten
- combinatie met meer ecologisch maaibeheer
- er is geld beschikbaar vanuit het Bomenfonds Amsterdam
- ontwerp maken in overleg met betrokkenen
initiatief: Pieter Boekschoten + Van der Tol + Flower Power @ Tuinen van West
* nota bene: eerst bespreken met Astrid Vermeulen (en Florentijn Vos)
G. energieneutraal (Marlies Lambregts, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
- zonnepanelen, ook in combinatie met sedum
- samenwerken met Zoncoalitie
initiatief: Cilian Terwindt + Sportpark De Eendracht + SADC + ondernemers
+ volkstuinen (Bert Kuit)
* nota bene: dit initiatief loopt al
H. houtwallen (Marja van der Veldt, AVBB/ SBA Bijenpark)
- houtwallen moeten ecologisch beheerd en onderhouden worden
- houtwallen in kaart brengen en partijen betrekken
initiatief: Marja van der Veldt + (hopelijk) Florentijn Vos (ecoloog NW)
I. certificering duurzaamheid (Marlies Lambregts, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)
- duurzaamheidsscan voor bedrijven, ISO 14001 (Van der Tol)
- convenant, terugtredende overheid, minder regelwerk, steekproeven
- ondernemersvereniging kan bedrijven hiertoe stimuleren
initiatief: Van der Tol + Omgevingsdienst + Cilian Terwindt
J. ecologisch beheer van bermen (Norinda Fennema, Ov-TvW en Flower Power)
- meer biodiversiteit door gefaseerd maaien
- locaties benoemen (beheerplan)
initiatief: Flower Power + Jacco de Frel, Cor Hoek Spaans, beheer NW + Recreatieschap + RWS
> bijeenkomst
belangstelling: Van der Tol + SADC + KG ParkManagement
* nota bene: gecoördineerde inperking van de reuzenberenklauwen (voorwaarde)
K. keten in beeld (Froukje Anne Karsten, duurzaamheid gemeente Amsterdam)
- keten in beeld brengen, zodat de bestekken meer circulair ingericht kunnen worden
- kosten en baten, niet alleen in geld meten
- voor alle projecten is dit nuttig
initiatief: Froukje Anne Karsten, duurzaamheid + Huib Gribnau, contract manager Lutkemeer
+ Cilian Terwindt
L. stem geven aan de natuur (Diana Krabbendam)
- kunstproject, onderzoek in de natuur
initiatief: The Beach + SADC + Fruittuin van West + Westgaarde
* nota bene: iedereen kan meedoen

M. inkoop betrekken (Guus Munneke, inkoopadviseur IngenieursBureau Amsterdam)
- voorafgaand aan aanbesteding en bestek, zodat circulaire uitgangspunten worden meegenomen
- inventariseren van mogelijkheden, bedenken van andere contractvormen, voorbeelden zoeken
- afspraak: inzetten bij eerste 3 projecten
initiatief: Guus Munneke + Ward Mesman, adviseur innovatieprogramma + beheer NW
+ Cilian Terwindt
8. reactie van Ronald Mauer, dagelijks bestuur Nieuw-West
Blij met de getoonde bevlogenheid en de aandacht voor duurzaamheid. Goed dat dit van onderaf
georganiseerd wordt. De Tuinen van West zijn nu al duurzaam, mooi dat er wordt gestreefd naar
nóg meer duurzaamheid. Voor projecten moeten niet alleen de kosten benoemd worden, maar
zeker ook het effect op het gebied van duurzaamheid. Samenwerking met andere initiatieven elders
is raadzaam. Het is belangrijk om de gerealiseerde projecten goed wereldkundig te maken. Vraag
hulp aan de gemeente, bestuurscommissie, beheer Nieuw-West en het recreatieschap. En maak
alsjeblieft gebruik van de beschikbare subsidies.
9. follow-up
- onderling delen van e-mailadressen
- verslag, feedback en inventarisatie van wensen
- monitoring van de projecten en op de hoogte houden van vorderingen (e-mail)
10. afsluiting en drankje
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