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In verband met Operatie Steenbreek zijn tuinambassadeurs nodig om voorlichting te geven
aan mensen die hun tuin natuurvriendelijk willen inrichten, liefst met minder bestrating
en meer groen. Om tuinambassadeurs te werven en op te leiden is in april 2018 een cursus
tuinambassadeurs georganiseerd.
Vijftien personen hadden zich aangemeld. De cursus bestond uit 4 theorieavonden en één
excursie. De excursie bestond uit een bezoek van een 3-tal natuurvriendelijke tuinen
onder leiding van Frits van der Laan. De eerste theorieavond werd gegeven door Arianne
Fijan en Marianne Driehuijs, beiden beleidsadviseur openbare ruimte van de Gemeente
Gouda. De lezing van Arianne Fijan behandelde de klimaatproblematiek van de Gemeente
Gouda. Ze liet overtuigend de effecten zien van wateroverlast en hittestress. Door op een
website van de KNMI www.klimaateffectatlas.nl je woonplaats aan te geven kan je zien op
welke plaatsen tijdens hoosbuien wateroverlast is te verwachten en waar tijdens
hittegolven de grootste hittestress voorkomt.
Bedrijventerreinen met hun platte daken en parkeerterreinen scoren het meest ongunstig
en zoals te verwachten scoren parken en plantsoenen het meest gunstig. Marianne
Driehuijs liet zien wat de Gemeente doet aan groenbeheer en wat particulieren kunnen
bijdragen. Particulieren worden aangemoedigd om hun tuin te vergroenen. Maar ook
initiatieven om geveltuintjes aan te leggen of bestaande groenvakken opnieuw in te
richten met fleuriger plantmateriaal worden aangemoedigd. Neem daarvoor wel eerst
contact op met de gemeente via groenmoetjedoen@gouda.nl.
De tweede lezing werd gegeven door André van Kleinwee. Hij gaf tips hoe je je tuin zo
natuurvriendelijk mogelijk kan inrichten. Als je de ruimte heb maak een vijver en kies de
juiste bloemen en struiken om vogels en insecten te lokken. Het boekje “Natuurvriendelijk
tuinieren in eigen tuin” uit de serie Groenwandelingen in Gouda is gratis te verkrijgen in
het infocentrum zo lang de voorraad strekt. De derde avond werd verzorgd door Maurice
Kruk, voorheen in dienst van Landschapsbeheer thans boswachter in Rotterdam. Hij pleitte
ervoor de tuin zo ecologisch mogelijk in te richten en de natuur zo veel mogelijk zijn gang
laten gaan. De laatste avond werd verzorgd door Frans Kingma. Hij ging de discussie aan
met de deelnemers over de mogelijkheden om mensen te bewegen hun tuin te onttegelen. Besloten werd tot het oprichten van een gezamenlijke werkgroep
tuinambassadeur van KNNV en IVN.

Ook tuinambassadeur worden of meer informatie over Operatie Steenbreek?
Neem contact op met de tuinambassadeurs: tuinambassadeurs.gouda@gmail.com

