Diversiteit
Eerste ronde
Diversiteit kwam wat stroef op gang met twee deelnemers.
Trefwoorden:
- Klassiek tuinieren (gif) – biologisch – biologisch dynamisch
- Groentetuin – bloementuin – gemengde tuin
- Groot >= 200 m2 – klein <= 50 m2
- Bebouwing of niet
- Hoe vaak kom je? – Hoe lang blijf je per keer?
- Is de tuin alleen voor recreatie of voor productie
- Verschil in betrokkenheid en behoefte
- Nationaliteiten en afkomst
- Exotische groentes
- Leeftijd
- Overnachten
- Kas of niet
Gemaakte opmerkingen die ik onthouden heb: - bij een bloementuin krijg je altijd bomen en
daar hebben de buren last van. - Er moet actiever geworven worden voor leden van een
andere herkomst/nationaliteit. – waarom verkopen we de grond niet (relatie met
onderwerp ontgaat mij)
Tweede ronde
Toegevoegd:
- M/V
- Rust
- Bij recreatie extra opgemerkt: niet alleen voor de opbrengst maar voor plezier. Tuin
kan helend zijn.
Als onderwerpen aangegeven om iets mee te doen:
1. Nationaliteit, afkomst en exotische groentes, dit wordt verrijkend geacht voor de
keuken, de omgang en de geest.
2. Bloemen, groenten, gemengd
3. Biologisch, biologisch dynamisch
Derde ronde
Bij de aangegeven onderwerpen is het volgende aangegeven:
Bij punt 3:
Het zou fijn zijn als de vereniging de overgang naar biologisch en daarna biologisch
dynamisch stimuleert. De stap kan niet in een keer gemaakt worden, hoeft ook niet voor
iedereen. Maar het gebruik van gif moet wel ontmoedigd worden. Kiezen voor een positieve
benadering door niet een dwingende of verbiedende benadering te kiezen maar voor een
stimulerende. Door bijvoorbeeld organiseren van een markt met planten, zaden, honing,
materialen.
Organiseren van lezingen en cursussen over het onderwerp.
Kennis verspreiding over wat goede grond is en hoe je die bereikt, over wisselteelt.
Formeren van een clubje of team dat samen begint.

Bij punt 2:
Is het mogelijk om startuinen te maken voor beginnende tuinders, klein en daardoor
beter behapbaar. Starters ook inbedden in een groep zodat men sten heeft aan elkaar. Voor
jonge gezinnen is het misschien prettig om in een groep te zitten met de nabijheid van een
zandbak of wipkip. Of in ieder geval de mogelijkheid om dat bijvoorbeeld gezamenlijk te
creëren ((tuin 248)
Over punt 1 is in de derde ronde geen opmerking gemaakt.

